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প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

কামবপ- প্রমোদ উদ্ভনি | 

পারুল ও সখিগণ । 

গীত। 

পখিগণ | ফুল। “তা চাইলে হাসি আঁব। 

এ চাদমুখের দেখিয়ে হ।সি, ওমোর তোর ভাঙ্বে। লো এবাব, 

এখন হাত বনে বনে, লুকিয়ে হামিস্ মনে মনে, 

মুখটি চেপে থাঁকিদ্ লে! সব, হসিস্ নেকো! আব , 

গ্রাণভবে সব নিস্লে| শিখে, নখীর হাঁসির সুধাৰ ধাঁ 

(মনোহরের প্রবেশ 1) 

পারুল। কে ভূমি? হেথা কেন? কে তোমা হেথা 
আস্তে দিলে ? 

মন। এখন থাম, গোলমাল করে! না, আমি লুকিয়ে এখানে 
এনেছি, আমি এখন যা বলি, তাই যদি কব্তে পার, তা হলে 
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তোমারও ভাল হবে, আমারও ভাল হবে; আমি কে--আর 
ফেন বা এসেছি, তা একটু পরেই জান্তে গার্বে। 

পারুল । তোমার কি অভিসন্ধি আছে, আমি বুঝ্তে পাচ্ছি লা, 

তুমি আগে বল যে, তোমার উদ্দোত্ত কি? তাঁব গর যা হয হবে। 

মন। আহা! তুমি কেন এত গোলযোগ কচ্ছেো!; আমি 

তোমারই ভালোর জন্তে এসেছি'। 
১মস। ভাপ! সখি, শোনই ন(, উনি কি ব+ল্ছেন্, 

শুনতে আর দোষ কি? * 

মন। না, শুধু শুন্লেই হবে না, কাজেও করা চাই, তা 
না হলে হবে না। 

১মস। আছচ্ছ--কি তুমি বল্ছ, বল। 
মন। বলি,কিন্ক পাববে ত? 

২য় ম। তুমি বই ন1? 

মন। তা! তোমরা বেশ গাব্বে, আমি দেখেই বিলক্ষণ 
বুঝে নিয়েছি; এখন বলি শোন । 

১ম স। বল। 

মন। দেখ, আঁমাঁব পেছনে গেছলে যে একট! ছোড়া 

আনছে, সে আমার বন্ধু, আমার প্রাণের ইযার) ঘে যেকে, 
তা, তোমায় পরে বলবো । এখন শোন, তাঁকে যদি তোমর! 

ধরে রাখতে পার, তা হ'লে তোমাঁদেরও কিস্তি, আর আমারও 

কিন্তি। 

পারুল। ছি! তুমি একি কথ! বল। 

১মপ। সখি! শোনই না, লোকট! কি বলে, তাঁর পর 

বেোঝ। যাঁবে। 
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২য় স। কেন, আর কি তুমি লোক পেলে ন!? 

মন। দেখ, সে বড় একরোক লোক, তাতে আবার 

একটু পাগলামীর ছিটও আছে, তাইতেই ত মাটি! নইলে 
আর এতদিন তাঁবনা ছিল? কোন ছু'ড়ীই তাকে ফাদে 

ফেল্তে পারেনি, অনেক আচ করে তোমাদেব এখানে এসেছি । 

যাহোক, সে যাতে তোমাদের ফাদে পড়ে, তাই কব্বে। 

২স্সস। আচ্ছা, তাই হবে, তার আর ভগ্ম কি? 

মন। তা আমি আগে জেনেই এখানে এসেছি, একি 
যে সে'দেশ, গীঠস্থান কামরূপ, এখানে তাকে মজ্তেই হবে। 

মে আমার পেছনে পেছনে আস্ছে, বোধ হয, এখনি আনবে, 

আমি যাই $ দেখো, এ কথা! দে যেন ঘুণাক্ষরে ও না টের পায়। 
১যস। মেতয় আর কব্তে হবে না। 

চা সাহিবের গ্স্থান। 

পাঁকল। সথি! এর কি গুড অভিগ্রাক্স। তা বুসতে 
পাঁব্লেম না 3 বোধ হয়, ভেতরে কিছু আছে । 

১মস। আমিও সথি, কিছু বুকতে পাচ্ছি লা, তাকে 

মজিয়ে ও মিন্সের লাভ কি? বোধ হুম মে কোন বড় 

লোকের ছেলে। তা যাই হোক, আমাদের আর ক্ষতি কি? 

ষদি মনের মতন হয়, তে! সখি, তুমি তাঁকেই থে করে ফেলো, 
তুমিও তে! এখনে। আইফুড়ো, তাতে আর দোষ ফি? 

»ম়স। সখি! বেশ বলেছিস ত1সথীর যদ্দি না পছন্দ হয়, 

ত। হলে আমরাও তে! আছি) কিন্তু ভাই, লোকটা লে গেল, 
ওর কথাট! রাখতে হবে! 

১মন। ভাতে আর দোষ কি? 
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পারুল। ছিসখি! ওকি কথা বল, ও রহস্ত তোমার রেখে 

দ্াও। একট! পথের ভিখারী আমার স্বামী হবে? সখি! 

চিরকাল অবিবাহিত থাকবো, তাঁও ভাল! 
১মস। না সখি, আমি তা বলিনি; যদি তোমার তাকে 

মনে ধরে, তাই ভেবেই বের কথা বল্ছিলেম । 
পারুল। মনে ধব্লেও একট! বাস্ত।র ভিক্ষুককে কথন পতি 

বলে নিতে পারবো ন। 

৯ম ম। ক্ষমা কর ভাই, আমি ঠাট্টা করে ও কথা বলেছি। 

নেপথ্যে গীত গাহিতে গ'হিতে মুকুলের প্রবেশ । ) 

আমি রাজার ছেলে ছিলাম ওগো - 

'কব্লে মোরে বনবাসী। 

পাকুল। একি! এ ে রাজার ছেলে বলে। 

১মম। দেখলেসখি! আমরা কি আর মিথো বকি। 

পাঁরল। আশ্চর্য্য নক, সতিই তো রাজার ছেলে বলে বোঁধ 

হচ্ছে। আহা! কিম্ুন্দর মনোহর মৃত্তি, ভন্মাচ্ছাঁদিত বহির 
মত, ভন্মমেথে সন্নযানীবেশে কেঁদে বেড়াচ্ছে কেনঠ একি! 

প্রা মন কেন আমার এমন হয়ে গেল? এ কি! হৃদয় উচাটন 

হয়ে লন্ন্যাপীকে প্রাণ মন ঢেলে দিচ্ছে কেন? এতদিন পরে 

কঠিন হৃদ ভাঁপবাসামেখে ধন্যাসিনী হতে চাচ্ছে কেন % 

আর আমি সামার নই| সঙ্ন্যাসি! আঁ হতে ভুমি আমার 
হলে, এ শৃত্যহদয়ে আজ তোমার প্রেমের প্রতিমা বপসালেম | 

দেখি, তোমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে পারি কি শা? তোমার 
প্রাণের কষ্ট দুরে ফেলে দিতে পাৰি কি না? 
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১ম স। দেখলো দেখ্- রঙ্গটা দেখ | 

০য় ন। তাইতো €লা, নঘীর যে আর তর লয় ন।। 
মুকুল। আনি রাজাব ছেলে ছিলাম 2গো- 

কবলে মোরে বনবাদী। 

পাক্চল। বন্ন্যাপি ! ভুমি রাজার ছেলে বলছো, তবে তোমার 

ঈন্গ্যাপীবেশ কেন? কেই বা তোমায় বনবাদী কয়েছে? 
মুকুণ । বলবো ?-না, দেকথ। আর বনুবো না । আমাৰ 

প্রাণ কেমন কেখন কচ্ছে কৈ কৈ, সথা কৌথাগ্ন গেল? 

পাঁকল। (শ্বগত) আহা! কোন্ নিষ্ঠুর এ সরলতামাথ। গ্রাণের 
উপর শগিনত। ছড়িয়ে দেছে? (প্র্কান্তে) সন্ন্যানি! সন্ন্।সি ! 

ভয় নহি, তোমার সে সন কথা বল্তে হবে না। এস তুমি, এই 

গছতলাটাতে বম, বড আস্ত হয়েছ, আমি তোমায় আচল দিসে 
বাতাস করি) সখা! তোমার এখনি 'াস্বে। 

মুুল। সখ] এখনি আস্বে তবে বসি! (বসিতে থাই) 
না, বন্বে। না -আমি যাই । তোমার কাঁছে বস থাকতে থাকৃন্ে, 

হয়তো তোমায় দেখে ভুলে যাব, হয়তো ভোমায় ভালবেসে 

ফেল্বো- শেষে কি আবার কাদবো ? প্পেস্থানোক্যত ) 

১ম ও ২য় স। (কাঁখেকাণে) সখি! মজা দেখ, কিছু 

বলবো ন1। 

পারুল। প্রেমিক! প্রেমিক! যাবে কোথা? আগা 

প্রাণে মেতে, যাবে কোথ।|? সর্যাপি ! লন্স্যাপি! আযাব কথা 

বাথ, যেও না। টা 

মুফুল। একি! তুমি এমন ফর্ছে। কেন 1 তোমায় প্রাণে 

কি কেউ ব্যগা দরিক্মেছে? এ কি! তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে 
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কেন? আমি চলে যাই--আমি কারো চোখের জল দেখতে 

পারি না, আমারও চে।খে জল আসবে । এই দেখ, তোমার দেখে 
আমারও চোখ দিয়ে জল পড় ছে, তুমি অমন করো না! থাম। 

পাঁকল। সন্ন্যাসি! তুমি চলে গেলে, গুধু এখন নয়, 

চিরকাল আমার চোথ দিয়ে জল পড়বে, আমি কেঁদে কাল 

কাটাব, গ্রন্দনই আমার জীৰনের সার হবে। 
মুকুল। তুমি চোখের জল মুছে ফেল, আমার প্রাণট! 

কেমন কচ্ছে_- 
আমি পাজাধ ছেলে ছিলাম ওগো 

কনলে মে।বে বনবাসী। 

১ম স। সথি! সেই ষে লোকটা বলে গেল যে, এব একটু 
পাগলের ছি আছে তাঠিক। 

২য়স। দেখছি তো তাই, সখীরও যেমন, তা" না হলে 

আর পাগলের সঙ্গে পিবীত কব্তে যাঁধ ? 

যুকুল। দেখ, এইবারে আমি যাই, মনট1 কেমন হল, তাই 
গান গাইলাম। আমার প্রাঁণট। যখন ধড়ফড করে ওঠে, তখন এ 

রকম গান গাইলেই আমি সুস্থ হই । কৈ, সখা ত এলো না? 

পারুল । সক্ন্যামি! তোমায় প্রেমিক বলে বোধ হচ্ছে, 

তোমাতে আমি প্রেমের ছবি দেখতে পাচ্ছি, তবে কেন তুমি 

হৃদয়েব ভাব চেপে কথা কচ? কেন আমায় পায়ে ঠেল্ছো ? 

মুকুল) দেখ, আমি প্রেমিক কি না জানিনা, কিস্ত 
মানুদের সঙ্গে কীর প্রেম করবে না, মাচছুষকে আর ভালবাস্ধো 

না। মানুঘকে ভালবাসলে ভার প্রতিদান কিন! অস্তবে গরল 

ঢেলে দেওষ!। তাই বলি, ভালবাসার কথা আর ভুলো ন। 
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প্রেমের কথ! মার তুলোনা, আমি সব ভুলেছি,মাুষের মুখ আর 
দেখবে! না বলে মন্্যাসিবেশে ধনে বনে বেড়াই, তুমি আঁর 
আমায় ধরে রাখ.তে চাচ্ছ কেন? মন বুঝবে নাঃ হয়তো! আবার 

আমি অন্বান্তে ভালবেসে ফেল্বো, শেষে আমায় কেঁদে কেঁদে 

ফিব্তে হবে, তুমিও আমাকে ভালবেসো না, আমিও 

ভোমায় বাঁসবেো না। ছেড়ে দাও, এখন যেথায় মন চায়, 

সেথায় যাই । 
পারুল। প্রেমিকবর যাবে কোথা? আমরা ভালবাসাও 

জানিনে, প্রেমও জাশিনে, আমাদের কাছে ভোমার ভয় নাই। 
মি ধাঁক। 

»মস। বুঝলে সন্যাসি, তুমি যদি থাক, তো! তোমায় 

আমর। ভালবাপবো না? বেশ আদর বত করে রাথনো। 

ভালবাসাকে যখন তুমি এত ভন কর, তথন তোমায় মিথ্যে 

ভালবেসে কেন কষ্ট দেখো, বল? 

মুকুল । আদর ঘর কববে! তবেই আমার মাথা থেয়েছ, 

এ জগতে যেবেশী আদর যত করে, সেই সর্ধনাশেনর গোড়া, 
তাঁর ভেতরে কিছু নাকিছু আছেই! মিষ্বামিছি হে কেউ 
কারে আদর যত্ন করে না) তা আমি বেশ দেখেছি। দাদ] 

আমার ভারি ভালব|স্তে!, অনেক যত্ব কবৃতো, অনেক আদর 

কৰ্তো, শেষে-যে দিন শিবরাত্বির়। তার আগের দিন সন্ধ্যা" 

বেলা, দাদ আমায় একটু ভাঁঙ খেতে দিলেন, সেই দিন 
হতে আমার প্রাণটা কেমন হয়ে গেল) বুকের ভিতরট1 

কেমন কেমন করে; আমি তাঁই এখন বন্বাসী, আপন মনে 

বেড়াই, যেখাক্স পরাগ চাঞ্ধ, সেথায় যাই। 
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মি বজার ছেলে ছিল।স ওগে। - 

ক্লে আমায় বনবামি। 

পারুল। সথি! এতক্ষণে সকলি বুঝ তে পাঁব্লেম-শুনে- 

ছিলাম যে, অযোধ্যার রাজকুমার পাগল হয়ে বনে বনে বেড়ায়; 

বুঝি, এই সেই পাগল। আহা! এর দাদ। কি শির, এমন 

সরল প্রাণে কি কাঁলিম। মাখিয়ে দিতে হয়? (মুকুলেৰ গ্রুতি ) 

সন্গযানি ! সন্গযাসি ! না -না-রাঁজকুমর ! আমি তোমায় জান্তে 

পেরেছি, তুমিই অযোধ্যার রাঁজকুমার। তোমার বড় ভাই 
তোমায় পাগল করে, বনবাস দিয়ে নিজে রাজ্যভোঁগ কব্ছেন । 

আমি তোমায় পৈতৃক বাঁজপিংহ।সনে আবার বসব, আমার 

হৃদয়-সিংহাসনেও তোঁমায় রাঁজা করে, আমাঁব সমস্ত রাজত্ব 

ভোঁমাগ় অর্পণ কব্বো। কিন্তু কুমার, বল বল, ভুমি আমা 

ভাঙব।স্বে, তুমি আমার হবে? 

মুকুল। আবার ভালবসার কথা, তবে আমি হেথায় 

থাকবো না। 

১উমস। সবি! সখি! দেখতে পাচ্ছ, ওর এখনে! 

পাগলের ছিটু একটু বয়েছে, যতক্ষণ না ওটুকু যায়, ততক্ষণ 
তুমি মন ফেরাতে পাঁধ্বে না। 

গারল। সখি! তবে তুমি শীঘ্ব সেই বুড়ীর কাছে নিয়ে 
যাও, সে গব ওষুধ জানে, আরাম করে দেবে। 

১ম স।' স্থি ঠিক বলেছ, যাই তবে। 

| গত গাহিতে গাহিভে মুকুলেন প্রস্থান, 

পাছে পাছে সথিধও প্রস্থান) 
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পারুল। সখি! সখি! উনিই আমার প্রাণপতি। আমি 

দেখিবামাত্রই আমার প্রাণ, মন, দেহ সব্প্রি তাকে অর্গণ 

কবেছি। সখি, জানতেম না যে, খিধি আমায় ঘরে বসে 

বিন! আধাসে এমন অমূল্য রত্ব দিবেন। সথি। এখন বল 

দেখি ও রাজকুমার কি আমার হবে? বল সথি বল, তানা 

হলে আমি কেমন কবে এ প্রাণ বাখ বো? কোৌঁথাক্স যাব? 

গীত । 

২য় সথী। সখি, 'ল তোম।র হবে না কেন? 

ৃ বাপ তুমি অতুণন। ভূমে শশধব যেন । 

দেখে ফুটন্ত ফুল, হয় অলি থে ব্যাকুল, 

সখি, জেনেও যে জীনন। ঘেন ? 

হোম চাদের হাসি, প্রাণ হয না উদাসী, 

বল শখি কাব, কে আছে হেন? 

পাকল। সখি! আমার ত বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার কি 

এত বূপ আছে, এত সৌন্দর্য্য আছে যে, তাকে ভুলাতে পাৰ্বো? 
সখি! তা কখনই নয ; দেখ. গে না) আমি কত কৰে জানালেম, 

তবু তিনি আমার গুতি ভ্রক্ষেপও করলেন না। 

ইয়স। সথি! মানুষের মল যদি বিরৃতভাবাঁপনন থাকে, 
ত| হলে তখন তাঁব মনের তাঁব ত ঠিক জান! যাঁয় না এইবারে 
তার ভাব তুমি বুঝতে পাব্বে? এই যে আ্ছেন। 

(সখি ও মুকুলের প্রবেশ 1) 

১মস। সথি! সখি! রীজকুমারের মনোধিকার আর 

নাই। সেই বুড়িই সব ভাল করে দিলে 
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মুকুল। কে আজ আমার প্রাণের দ্বার উদঘাটন করে দিলে, 
আজ আমার তাই সকল নূতন বলে বোধ হচ্ছে) চিরকাল এই 
আকাশ, এই গাছপাঁতা দেখ ছি, কৈ এমন আননাতো কোন দিন 

প্রাণে এদে পডেনি | বাল্যশীবনের কাধ্যগুলো আমার প্রাণের 

কাছে দেখ! দিয়ে দিয়েও যেন দেখ! দিচ্ছে না, স্বপনের ছায়ামেখে 

আমার স্বতির তকোলেব কাছ দিয়ে, কত কি যেন ভেসে ভেসে 
যচ্ছে, বিগত রজনীর স্বপনে যেন আঁমি এই সব কাঁমিনীৰ 
ছায়া দেখেছিলাম ব'লে বোঁধ হচ্ছে। একি! আমি কোথায়! 

কিন্ত যেখ!নেই হোক, এর। নিশ্চয়ই আমায় ভালবাসে, তা ন। 

হলে আমার জন্তঠ এত যত্ব নেবে কেন? 

(গান গ[হিতে গাইতে বৃদ্ধার প্রবেশ |) 

গীত । 

আমি কিব! ঈ।নিনে । 

ডেল পড়ী, ধুলে। পড়া, আব পড়া নুন, - 

আমি জানি কত গুণ, 

নল চেলে, ঘাঁটি চেলে, গাছ চেলে 

যাই দশম।নের পথ এক দিলে। 

আমার সফলি জানা, 

কেবল বঙ্তে মনা, 

পুরুষকে ভেড়। বান।ই, যে আসে এখানে । 

পারুল। (ব্বগ্ঃ) আঃ! মী আবার বিবক্ত কর্তে 

এল। (প্রকাশে) ঠাকরুণ। আপনাব সকল বিপ্বে জান! 

আছে, জ।নি। 

বৃদ্ধা। নাগর তোঁমাব তাল হল, আমায় কি দেখে বল! 
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পারুল। তুমি যা! চাইবে, তাই পাবে, এখন যাঁও। 
| হাই তুলিখ! বৃদ্ধার প্রন্থান। 

পাঁকল। বাঁজকুমার! আন্মনে কি ভাবছ ৫ তুমি আঁমার 

প্রাথপতি, প্রাণের দেবতা, তোমায় আমি মনে মনে জীবন, 

যৌবন, ধন, মান সকলি অর্পণ করেছি, তাই তোঁমাঁব ভাঁবন! 
দেখে যে আমাবও প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে। 

মুকুল। একি! তুমি আমায় ভালবাস, তুমি আমায় 
ভাঁলবস, সত্য করে বল তুমি কি আমায় ভালবাদ? দেখতে 

পাচ্ছত অমি সন্ন্যাসি, তবু আমায় ভালবাস! 
পাকল। কেন? কেন? নাথ! তোমার কি কোন 

সংশয় হচ্ছে। আমি তোমাজ় ভাঁলবাদি কি না বোল্বে। না, 

কিন্ত আমি তোমাক প্রাণ দিয়েছি। 

মুকুল। দেখ- সংশয় নয়--ছ।মি দাদাকে বড় ভল- 

বাস্তেম, তাকে দিবাপিশি দেখতে তালবান্তেম, তার সঙ্গে 
সদ কখা কইতে ভ।লবাপ্তেম, তীকেই অ।মি সর্বস্ব ভাবতেম, 

একদণ্ড তরে না দেখে থাকতে পারতেম না, কিন্তু তিনি 
আমর দিকে ফিরেও চাইলেন ন।। সেই ছুঃখে মনে 
করেছিলাম, আর কারেও ভাঁলবাস্বো না। কিন্তু দেখছি, 
তুমি আমায় ভালবাঁদ বলছ, আর আমারও প্রাণ তোমায় 

ভাঁলবান্তে চাচ্ছে; কিন্ত বড় ভয় হচ্ছে, হয় তো তোমায় 

খুব ভালবেসে ফেল্বো, যখন একদওড তোয়ায় ৮খের আড়াল 

করে থাকতে পারবো না, তথন হয় তো ভুমি আমার 
প্রতি বিদ্প হবে, আঁর ভালবাসবে লা, তখন বল দেখি, 
আমিকি করবো? 
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পারুল। (শ্থগত) আহা! ইনি যথার্থই প্রেমিক বটে, 
প্রেমিক-প্রেমিকাঁর মনে ওঁ ভম্বই থাকে। আজ আমি ধন্য 
ঘে, এমন প্রেমিক পত্র পত্বী হতে পেলেম। (প্রকাশে) 

নাথ! আমি সত্য করে বল্ছি, আমি তৌঁমায় ভালব।সি। 

যদি দেখাবার হোঁতো। তো হৃদয় চিরে দেখাঁতেম। 

মুকুল। তবে তুমি সত্য বলছে! আমায় ভালবাস্বে ] 

একমনে, এক্রাণে,। একটানে যেন ভাঁলবেসো, তা হলেই 
আমার প্রাণে আশা! মিট্বে। 

পারুল। প্রাণেশ্বর ! ও কথ! কি আর বল্তে হবে! 
এবার আপনিও বলুন যে, আমর কখন চোখের আড়ালে 

থাক্দেন না! 

মুকুল। দেখ! আঁমি যে কহ ভালবাদ্তে জানি, ত। 

পৰে জান্তে পাঁধ্বে ৷ মনে করেছিলাম, আর কাহাঁকেও তাল- 
বাস্বো না, কিন্তু তুমি বল্ছ খুব ভাঁধবাঁস্বে, তাই একবাঁব 

তভোমায়ও দেখে নিই। দেখি, জগতে প্রেম আর ভালবাস! 

আছে কিনা? 
প!কুল। নাথ! আমিও দেখাব, নারী হয়ে পুকষকে 

কতদূর ভালবাসতে পারে ! 

মুকুল। বেশ, দেখে লব। 

পাঁরুল। তুমি আজ হুতে আমার হদঘ্বের রাজা হলে। 
এখন চল, "সার বিভৃতি-ভূষণ ভাল দেখায় না, চল তোমার 
রাজবেশ করে দিইগে। 

মুকুল। আমি এই বেশেই বেশ সখী থাকি, আমি এই 
বেশেই থাঁকৃবো। 
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গীত। 
নাঁধে কি বিতৃতি মাথি গায়! 

বিভৃতি হন্দৰ অভি প্রণয় মাখান তয় । 

তরূপবি উঠি লতা, প্রেমে স্ব! অবনতা, 

প্রেমে মাতি বিহঙ্গিণী গায়; 

গ্রামে ফুটে উঠে ফুল, প্রেমে ধায অলিকুল, 

তেমেব লহরী মেখে, ভটিনী উজানে যায়; 

পবন শাচিয়া যায, ফুলবেণ যাখি গা, 

সব।ই প্রেষেতে মেখে প্রেম ছডায়। 
[ সকলের প্রস্থান । 

(মনো হরেব গ্রযেশ।) 

মন। আর ভম্ম কি? যেজন্যে হ্থাঁষ আপা,তা সফল হ'ল। 
শুনেছি, বেটরা পুরষ পেলে আর ছাড়ে না। এখানকার 

মেয়েদের পালা হতে সথাতো আমার আর নড়তে পাচ্ছেন না। 

এতদিনে বন্ধুত্বটা কাঁজের হ'ল। এইবান্ে একদিন ফাকি দিদ্ে 

জাল দলীলখান! সই করিয়ে নেব। অযোধ্যা গিয়ে বল্বে। যে, 
আমিই রাজার ছেলে; না হয় দলীল দেখিয়ে প্রমাণ কর্বো যে, 

মে আমার রাজন্ব দিয়েছে। প্রজাদের থেপিয়ে তুলবো, যুদ্ধ করে 

সকলকে পর|জর ক'রে নিজে রাজ! হ'ব। আমারই র!জ্য হবে, 

আমিই রাঁজন্ব করনে, আর ভয় কি? ছেলেবেলা মেই ঘে এক 

বেটা গণতকার হাত দেখে ব'লে ছিল যে, রাজ! হব, ঠিক, 
তাইতো হ'ল। যাহোক এখন ভুলিয়ে সইট! নিলেই হয় । 

(একজন সখীর প্রবেশ ।) 

সথী। বলি, ও প্রেমপোরা, প্রেমিক প্রভূ ! আমায় এ রকম 
একটি প্রেম ওয়াল! লোক দাওনা, তাহলে প্রাণভরে প্রেম দিদ্নে 
পিরীত করি। 
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মন। বলি, আমি কি শুধু তোমাদেব পিখীতের লোক 
জে!টাঁভে এলাম নাঁকি ? আপনি বুঝি ভেঞে যাব? আঁমাষ কি 
পছন হযনা নাকি? 

সী । পছন্দ আনান নয়। ভেমার মতন রসিক রতন যদি 

বাজি হ্ধ, তা" ছলে কি আব কাবে চাই, তোমাধ নিষে 

০প্রম শ্ধা খাঁওষানি। 

মূন। (শ্বাভ) বাণা। পিঙ্গীত আপে না টাবা। আগে? পঙ্গ 

বুদ কাজ নই, এখন কাজে কথা কই । (গ্রবাস্টে ) বি, ৩ 

মনমে।হিনি । মাঁনাবিশি। যনমজানি 1 মাঝামাখি হ্যামববণী দশি। 

এলি একট] কথ! গিজ্খস। বরি বল দেখি? আনার মাাবে 

[শি ম্জালেন তিনি তকে? আব তাখ এখন দেখা পাই 

খা কোথা? 

সম । নি আমাদেব নাঁণী, আব কি তোমাধ মখাপ 

দেখা পাথে। 

সন। বণক্ি। (স্বগত) শিজেল ধাদে নিছেই বা পড়ি, 

এব টাবাব দ্বেখ। পেলেই যে হয, তাঁ হলেই বাঁজট! চুকে ঘা । 

(প্রকাণ্তে) তবে এখন উপাষ ? 

সখ।। এখন 'ধিতুমি আমাবসঙ্গে বঙে-ভঙ্গেশ৫মে 

(মখে-পিবীত 'কবে--প্রেম তুফানে- প্রাণ ভামিষে প্রেম- 
মাগক্ব পবপানে যেতে গাব, তা হলে উপাথ বলে দিতে পালি । 

মন। তাই হ'বে। এখন দখব যাতে দেখা পাই, তাই 

বব, তাব পবসবহ'বে। 

ন। দেখো, মনে থাকে যেন, চল। 

| ডভযেব স্থান ' 
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উদ্বাননধাস্থ বিলাম-কক্ষ | 

ভাঁলবাঁসা ও মাল । 

গীত| 
আন । ভ।ণবাসা সবমে মাথা 

যখন তন্ সেতো দেযনা দেখা, 

শন ভামি এলে, মলথ| নাঠিম। শেনে, 

।[লব|স। হয জনে হাসিতে মাখা, 

বুলমখ। ঠে(টে, ফেটে হাসির “বথা | 

ভল। সখি! কৈ, আমার প্রাণপতি তে! এখনো এলেন 

না) আমার প্রাণ বে কেমন কব্ছে ভাই, আমি তকে ব'লে 

এসেছি থে, আমি উদ্যানে থাকবো, কিন্ত তার ভালবাসা দেখবার 

জগ্ত আমি এখানে এসেছি। সখি! সথি। তিনি হযতো! কত 

আমায় খুঁদছেন। আহ'! না জানি তার কত কষ্টই হচ্ছে, 
সথি! চল, তার কাছে যাই। 

মালা । সখি! তোমার সকলি এক রকম। এদিকে 

ভাঁলবাসাটুকু আছে; আবার এদিকে লক্জাটুকুও আছে। একদ ও 

যদি পতির কোলছাঁড়। হয়ে না থাকতে পাঁর, তনে এমন 

কর কেন ভাই ! আব দেখতে পাচ্ছ তো৷ যে তিনি ভাঁলবাস্ছেন, 
তবু কেন পরীক্ষা কর! । 
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ভাল। সখি! আমার শ্বামী ভালবসাঁমাথ! তা' জানি! 

কিন্ত তবুও যে আবার আমি পরীক্ষা কব্তে চাই, তার মানে 

আছে; শুন্তে চাঁও তে! বলি। 

মালা । কি? বলনা? 

ভল। সথি। আমার বাল্যকালে একজন সহচবী ছিল, 
তাতে আমাতে একদণও ছাড়! থাঁকৃতেম না, সেও আমায় 

বড় ভাঁলবাসতো, আমিও তাঁবে একদণও ন! দেখে থাকৃতে 

পাঁবতেম না। তা”র পর তাঁ"র বিবাঁহ হ'ল, সে পতি-সোহাগিনী 

হয়ে কাল কাটাত। প্রথম প্রথম স্বামী তাঁকে খুব ভালব।সতেন, 

তা'র পর অভাগিনীর কপালক্রমে তিনি অন্ত ভ্ত্রীতে আসক্ত 

হ'লেন, তখন সোণার প্রতিমাঁকে জলে ভাসালেন, আর 

তা'র কাঁছে আস্তেন না; অভাগিনী সেই ছুঃখে গ্রাণবিসর্জন 

স্থির কব্লে। আমি কত নিবরণ করেছিলাম, কিন্তু তাঁর প্রাণ 

বুঝলো না $ শেষে একদিন সন্ধ্যাকালে।আমায় বলে গেল, “দেখ 

ভাই! অগ্রেমিকেব হাতে প্রাণ দিও লা, প্রাণ ছাব্থাৰ্ হয়ে 

যাঁবে। স্বামীকে, শ্বামীর মতন যত্র করে) কিন্ত ভাই, প্রাণ না 

দিলে, প্রাণ দিও না, বড় জল্তে হয়।» এই বলে মে জলভর! 

চোখে কোথায় ষে গেল জানি না। সখি! তা'র কথা শুনে, তার 

হুখ দেখে, আমারো! যে প্রাণে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ে গেছে। 

সথি! তাই অমন ভালবাসামাথা স্বামীর প্রতিও আমার মন 

অমন হয়েছে। 

মালা । সথি! পকলের স্বামী কি সমান, তা" বলে নিজ- 

শ্বামীর প্রতি অবিশ্বায় বাথ! ভাল নয়। 

ভাল। না সথি! অবিশ্বাস আর কি? আমিত শ্বামীকে 
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প্রাণ দিয়েছি--না-প্রাণ দিতে বাকী রেখেছি ; তবু সথি 

দেখবো। তর ভালবাসা মুখেব ন। প্রাণেব। 

মালা । সথি! তোমাৰ শ্বামীর অত ভালবাসা দেখেও, তবু 

তোমার পরীক্ষা কব্তে প্র।ণ চায়? তোমাৰ যা অভিরুচি হয়, 

কর ভাই! তোমাদের সকলি শোভ। পায়। 

ভাঁল। সখি! ভালবাসি” বললেই কি ভালবাসা হলো, ন! 
ভালবাসা দ্েখালেই ভালবাসা হলো। সখি! তুমি জান না, 
ভালবাস! প্রাণের জিনিম ! আঁমি দেখে নেব, আমর গ্রাণপতিব 

গ্রণে , প্রাণে দেই ভালবাসা আছে কি না? 

গীত | 

ভালবাসা শুধু কথাব কথ! নখ, 

গ্রণে প্রাণে প্রাঁণটি দিলে ভালবাসা ভষ, 

প্রেমে মাখা ভ।লবাসাষ থকেন।কে। মান্, 

সেণ। দুকোচুবী নাইকে! খেল।, শুধুই প্রাণের টান্। 

ব[স্লে ভাল ভালবাসা ভালবাস] তাবে চাষ। 

মালা । সথি।! যথার্থই তুই প্রেমিকা । তোর ভালবাস! 
যথার্থই আছে, কিন্ত সথি, একটা কথা বলি, এমন কবে ভালবাস! 

আছে কিনা পরীক্ষা করতে গেলে, শেষে ঘে তাহাতে গবল 

উঠতে পাঁরে? 

ভাল। দখি! যদি কপাল-দোষে গরলই উঠে, তা" হলে 
বুঝতে হ'বে যে, সেমুখের ভালবাসা । পুকষের ভালবাদ। 

প্রায়ই সথি ব্রৰপ। তাই সখি! এত ভয় কবি, যাকে 

জীবন সমর্পণ করেছি, প্রাণ মন দেহ সব সমর্পণ কবেছি, 

সথি! তর ভাঁলবাঁসা যদি মুখের ভালবাসা টের পাওয়া যাঁষ, 
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বল দেখি ভাই ! তখন মনে কি দারণ যন্ত্রণা হয়। আমর! 
নারী, যারে প্রাণ দিই, তা'রে একবারে দিই, আর যে ফিরাতে 

পারি ন!; কিন্তু পুরুষ পারে, তাই তার ভালবামা ক্ষণস্থারী। 
সথি! জানইত-_ 

গীত। 

পুকষের ভ[(লবামা ঢপলাব হাঁসি, 

মন প্র।ণ হরে নিযে অবশবে গলে ফসী ॥ 

গাঁণটি দিযে ক্ষণেক তবে, হেসে খেলে আমোদ কষে, 

শেষে ভাঁবে তারে ফেন আব ভ।লখ।সি; 

য।য়লে। চলে, কে।থ।য ফেলে, কবে পবা ৭ উদ।সী । 

মীল।। সথি! যা বল্লে তা ঠিক বটে, কিন্তু অমন পরক্ষ। 

কব্তে গেলে, মনে দাঁকণ যন্ত্রণাও পেতে হয়। 

ভাঁল। তাঁত পেতেই হ'বে, রতন চিনে নিতে হনে 

অনেক কষ্ট মহা কব্তে হ্য। 

গীত । 

তানেক ষাঁতনা সখি, ভ।লব।সাঁয়, 

ভাঁলবাসাধ হাসার, ভালবাসায় কাদাষ, 

সহিভে কতই হয়, যে চায় তাহায়, 

তবেত শেষেতে ভালবাস।য সেপায, 

তা না হ'লে ভালবাসা, ভ।সিযে পাঁলায। 

মালা। সখি! তাই যেন শেষেতে না হয়। 

ভাল। কপালে থাকে,তা'ই হ'বে; আমিত মই ভালবাপতে 

এসেছে, ভাঁলবেসেই যাব। 
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গীত । 

ভালবাসিতে এসেছি সই | ভালবাসিযে যাব, 

ভালবাসা নাই পাই, ভালবাসা দেব। 

নেবাসে ন। বাসে ভাল, তাদেতে। বাসিৰ ভাল, 

প্রণভবে ভালবেসে, ভালবাসায ভসে ভেসে, 

বত ভালব।স! জানি তাঁহার দেখাষে দেব। 

(নেপথ্যে গী» গাহিতে গাঁছিতে ম্লনেন প্রবেশ |) 

গীত। 

ভুমি ভ।লবান কি না ধাঁস, ভাঁলবাস। 1 বলন। আঁমায। 

প্রাণ ভ'রে ৬৩।নব।স যি, খলিন্। কি দোষ আছে তায ॥ 

অ।মৈ ভাঁপব।গি বনে ভ।সি সদা অ'।খি জলে, 

ব্সিষ। দিবস নিশি, ও হ।সি হেবিতি মম প্রাণ যে চাষ। 

ভালবাসা 1! ভালবাসা! তুমি আমাধ ফেলে হেথায় চলে 

এলে কেন? ভালবাসা । আমাঁব ভালবাসা! কি তোম।ব ভাল 

লাগে না। ভালবাসা! কি কব্লে তুমি সন্ত হও খল, তাই 

কববো, কি কব্লে তোমার ভালবানা পাব, তাই কববে1। 

ভালবাসা! তোমাত্ম এত ভালবাসি, তবু তুমি ভালবাস বাসি 

কবেও ভালব।স না কেন? ভাঁনবাস্্তে গিষে ভাঁলবাপায় টেনে 

নাও কেন? ভালবাসা! তুমি আমায় মনে মনে ভালবাস 

জানি,আমর মন বলে, আমার প্রাণ বলে, যে তুমি আমা 
ভালবাদ--তবু মন বোঝে না কেন ? ভালবাসা! বল বল, তুমিত 

সত্য সত্যই আমীম্ঘ ভাঁলবান? বল, এতে ত চাডুবী নাই-- 

এতে ত ছলনা নাই। 
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ভাঁল। আহা! প্রাণনাথ আমার এত কষ্ট সন কব্ছেন, 

এত ভালবাসা দেখেও তবুও পোড়। মন বোঝে না কেন? 

(প্রকান্ঠে ) প্রাণনাথ! এখনো তোমার জানিতে বাকী যে, 
আমি ভালব।পি কিন1? প্রাণনথ! তোমার মনকে জিজ্ঞাসা 

কর, হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর, বে আমি ভালবাঁদি কি না? 

ভাঁলবাঁসা যেদিন হ'তে তোথায় প্রাণ মন দেহ সমর্পণ করেছে, 
দেদিন হতে ভালব।না তোমা বই আর কারে জাঁনে না । 

মলিন। ভালবাঁসা !--বরাগ কলো না, অনেক কটু কথা 

তে!মায় বলি, ভুমি যা কব্তে চীওনা, হননতো তাও বলবতে 

ভোঁমায় বলি। ভালবাসা! আমি পাগল, তোমাষ (খে 

পাগল । মে দিন হ'তে তোমা পেয়েছি, সেই দিন হ'তে পাগল 

হয়েছি ; রাঁজ্য ভূলে আছি, আন্বীয় স্বজন ভূলে আছি। ভালব।সা। 

আমি পাগল না হলে কি এসব করেছি। ভাঁগবাঁসা! তুমি 

কি জান যে, আমি তোমায় কত ভালবামি। বাত্রে কথ! 

কইতে কইতে তুমি ঘুমিয়ে গড়, আমি সারা বাতির জেগে 

থকি, তোনার হ।পসিমাথা মুখপাঁনে চেয়ে থাকি, তোমার 

মুখের সৌন্বধ্য দেখি, তোমার লাবণ্যতা দেখি, তোঁমাব 
ভালবানা ভাঁবৃতে ভাবতে আমার কি এক গভীর ঘোর এসে 

হৃদয় আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন আন্মনে কে আমাৰ ঘুম 

পাড়িয়ে দেয়, তাই ঘুমিষে পড়ি। ভালবাপা! তুমি জান না, 
আমি কত ভালবাসি। 

ভাল। প্রাণনাথ ! অমি তোমাঁষ ভালবামি কিন! জানিনা, 

তবে- এমন যদ্দি ভাষা থাকৃতো, যে হৃদয়ের ভাবের সঙ্গে সে 

ভাষা মেলে, তবে বুঝাতে পাব্তেম, তোমায় কত ভালবাসি। 
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মলিন। ভালবাসা! ধে ভালবাল। পাবার জন্য বাল্যকাল 

হ'তে মনের মত সাধ করে-_পছন্দমমত বিবাহ কব্বেো বলে 

যত্র কখেছিলাম, €তামাঁর মত প্রণয়িনী পেয়ে, এতদিনে আমার 

সে আশা সফল হ'ল। 

ভাঁল। তবে আমায় বেশ মনে ধরেছে বল? 

মলিন। প্ররিষে ! তাকি তুমি এতদিনেও জান্তে পাব্লে না? 
ভাল । না--বলন1--কথাঁৰ কথ জিজ্ঞাসা কব্ছি বলন1? 

মলিন। তুমি আমার মনের মত, আমি তোঁমায ভাঁল- 

বাপি; এইবারে হয়েছেতো। ৷ 

ভাল | নাথ! এই কম চিবক|ল মনে থাকবে তো ? দেখো, 

যেন ভূলে! না। 

মলিন । ভাঁলবাঁসা। ওকি কথা বল? 

ভাঁল। ন1--তাই জিজ্ঞাসা করছি ! হযতো! এখন আমা 
ভাঁলচক্ষে দেখছ, তাই ভালবাস্ছ, তার পর হযতো তোঁমাব 
মনের মত আর থাকতে পারবো না। 

মলিন । ভালবাসা! তাঁকি হ'তে পারে? ভালবাসা যে 

প্রাণের জিনিস, তাতে তুমি আবার পত্বী; এ ভালবাসা কি 
যাবার? ভালবাসা! তুমি বলে তাই এ কথা ব'লে নিলে । 

ভাঁল। আচ্ছা নাথ! যদি আমি এর মধ্যে মবে যাই, 

তাহলে তুমি কিকর? 

মলিন। প্রিষে ! ভুমি এখনও প্রেমিক1 হওনি, তা' হ'লে 
এ নিদাকণ কথা বলে প্রাণে আঘাত করতে না। শ্রিযে! 

যা বলেছ--বলেছ 7) ও কথ আর মুখে এনে না-ও কথা মনে 

ভাবলে আমার হ্বদয ফেটে যাঁ। 
ী - &৭9 
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ভাঁল। না__যেনঠাট্র। করেই বল্ছি, সত্যি বল না, তা 

হলেতুমি কিকর? 
মলিন। তাহ'লে কি করি, ভালবাস! তাই শুন্তে চাও? 

তাহ'লে কি আমি প্রাণে বাঁচবো । আমারও সেই মুষ্র্ডে মৃত্যু 

ঘটবে । 
ভাল। ন! প্রাণনাথ। তুমি গকথ! ঠিক বলেন।--স্রীব 

বিযোগে পুকষকে কখন প্রীণত্যাগ করতে দেখিনি, কিন্তু 

একবার চেয়ে দেখ, কত সতী স্ত্রী হ্বামী-বিয়োগে চিতা প্রাণ 

বিসজ্জন কব.ছে, পুক্তষে তা” অসগ্তব। 

সলিন। যা বললে ত! সত্য বটে, তা না হয় আমিই দেখাব । 
ভাল। ভাল! পরে দেখতেই পাওয়া যাবে। মৃত্যুর পব 

সতী স্ত্রীর তন্বর্গে স্থান হবে, সেখান হ'তে দেখবো তুমি কি 
কর? দেখবো তোমার প্রাথ কেমন? পুকষজাঁতিব পরিচয় 

গাব। 

মপিন। এখন চল, ও নকল কথা মিছে তুলে কষ্ট পাবার 
আবশ্তক কি? 

[উভধেব প্রস্থ।ন। 
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মনোহর ও মুকুল । 
মন। কিহে সখা! আর যে দেখাই পাঁওষ| মায না? 

ভাঁয়।£ বন্ধু বলেযেমনে পধাস্ত পড়ে না দেখছি, আমি ত 

তোমার দ্রেখা পাবার জন্য কত সাধ্য সাধনাই করেছি। 

মুক্ুল। সখা! পারুল আর আঁমাঁধ আস্তে দে না--সে 

বড় প্রেমিকা । তাঁর ভালবাস ছেড়ে আমার প্রাণও আর 

কোথায যেতে চাঁষ না। সখা! তুমি আজ আমার সঙ্গে দেখা 

করতে চেয়েছিলে, তাই আজ আমি লুকিয়ে তা”র কাছ থেকে 
পাতিয়ে এসেছি। পাক্ষল যদি দেখতে পায় ত বড় দুঃখ 

বরবে। এখন বল সখ, তোমার কি দরকার? 

মন। (স্বগত) এই যে সখার আমার গাঁগ্ল।মির ছিট্টুকু 
গেছে দেখছি, এখন প্রেমে পাগল দেখছি। যাহোক বলে 

ফেলি, তার পর দেখ! যাবে। (প্রকাশ্ে ) সখা ! বলছিলাম 

কি, সেই--সেই দরখাস্তখানায় তোমার একট! সই দিতে হবে। 
মুকুল। সই দেব কোনখানীয? কি জন্তে,। কেন, 

কবে, বোথাঁধ, ভোমায় সই দেব বলেছিলাম ? | 
মন। সেই যে হে, সেইখানাঘ! সেই--সেই যে দেবে 

বলেছিলে । 
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মুকুল। কি!কি! বল না| ভাই !--খুলেই বল না। আনি 

ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি ন! 
মন। (স্বগত) এই বে শালা মজালে। হায়! হাঁয়! এত- 

দিনে সব আশাই আমর ভেসে গেল। (প্রকান্তে ) বলি, 

সেই যে হে, তোমার মনে নেই, তোমার রাজ্য যদি আমি 
তোমায় পাইয়ে দিতে পারি-__তা!ই জন্তে সই, বুঝতে পেরেছ,। 

মুকুল। কৈ সখা! আমার ত কোন ম্মরূণ হচ্ছেনা । হনে 

পারে, পুর্বো আমার মাঁথ।র ঠিক ছিল না, সেই জন্ত হয তো কখন 
কি বলেছি স্মরণ নাই। 

মন। বটে রেশালা! শেষে তোমার এই কাজ ছ'ল, 
আঁচ্ছ। দেখ বে! । (প্রকাণ্ে ) বলি, তোমার ভাঁলর জন্যই আমার 

চেষ্টা, এখন তুমি একটা সই দেখে কি না স্পষ্ট বল? 
মুকুল । দীড়াও--মামি বুঝে দেখি, পারুলকে জিজ্ঞ।সা কি। 

মন। তবেই হয়েছে! আর তোমার আমি দেখা পেষেছি। 

এখনি একট স্পট বলে যাঁগওন1 কেন, সই তুমি দেবে কি না? 
'মুকুল। স্থা! আমার উপকার করবার জন্য তোমার এত 

মাথাবাথা কেন? আগি ত কিছু বুঝতে পাচ্ছিনা! 

মন। আমি যে তোমার কি করছি, এখন না পাঁর-- 

পরে বুঝবে । এখন বল, কি করবে? 
যুকুল। আমি পাঁরুলকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজই 

পারবো না। 

মন। তবে স্পষ্টই বল না--পাঁরবে ন1-"আঁচ্ছা থাক-- 

আমি তোমায় দেখে নেব। 

[প্রস্থানোদাত। 

পে জ 
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শট আহত 

মুক্ল। বলি ওহে সখ! । রাগ করে যাও কোথা? 

মন। যাও যাও, তোমার সঙ্গে আমার আর আল(পে 

বাঁজ নেই, তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছ। পারি ত এর 

প্রতিশোধ দেব। 

উকিল 

| প্রস্থ ন। 

মুভুল। উঃ! মানুষ কি স্বার্থপর । বোঁধ হয়--বোধ হষ 

কেন, নিশ্চয়ই কোন কু-অভিষন্ধি ছিল, তা'-পুর্ণ হলে ন। 

বলে এত রাগ। আমার এখন বোঁধ হয, আমাকে ঠকাঁবাৰ 

ন্ট ও, বন্ধুত্ব বেখেছিল। জগতে সকল বিষয়েই স্বার্থপরতা, 
সকলেই স্বার্থপর । দ্রেখবো, ভালবাসায়ও স্বার্থপরত1 আছে 
কিন? 

প্রস্থান । 



চতুর্থ গর্ভীঙ্ক । 

ভালবাসার কক্ষ। 

মালা । 

মালা । সথি! সখি! কৈ হেথাও তে। নেই,উদ/ন 

$জে এলাম, সেখানেও নাই; বোধ হয, তবে সেই প্রেমিব 
প্রেমিকা কোথাষ আনন্দে বিহার কব্ছে। আঁহ।। সখীবৰ 
17 ভালবাসা ভালবাদা নাম যথার্থই রাণী রেখেছেন ? বাগানে 

গিষে দেখ্লেম, গাছেৰব ডালে ডালে ফুলেব মাল ছুলিয়ে 

দিষেছে। ছোট ছোট হরিণ-শিগুদের মাথায় টিপ পিষে তা"দের 
গলাষ মালা পরিষে দিয়েছে। আহা । সখী আমার বাগানে 
গেলে পবে, ভালবেসে পাথিগুলে। পর্য্যস্ত গায়ে এসে বসে। 

ধন্ত ভালবাসা । শুধু তা নয়, সখীর আমার পতি-প্রেমও 
অতুলনা। 

(ভালবাসার প্রবেশ ।) 

ভাল। নথি! সখি! তুই এখানে? আমি তোরে কত 
খুঁজছি, এই একটা কথ! জিজ্ঞামা কব্্তে আস.ছিলাম। 

মাল । কি কথা বলই না? তোমাদের ভালবাসার ত কিছু 

গোলমাল হযনি। 

ভাল। সখি! আমার প্রাণনাথ আমাক ভালবাসেন নত, 
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কিন্তু তবু আমার মনে কেমন একটা সংশয় লেগে আছে। 

বিশেষতঃ, দে দিন তাঁর একটা কথা গুনে, তা'র প্রাণ 

কতদূর কঠিনতামাখা তা” আমি জান্তে পেরেছি। 
মালা । কিসেব সংশয়? তোমার উপব ভাঁলবাসাব কি 

কিছু ক্রটি করেছেন নাকি? ন! আর কিছু-- 
তাল। না সথি-তানয় তিনি আমায় ভাঁলবাসেন নৃত্য, 

কিন্ত সথি তার খ্দয় বড় কঠিন। 

মাল । কেন? কেন? তিনিকি তোমায় ছেড়ে নিজ 

কার্য, যেতে চেয়েছেন নাকি? এই ক'মাস বইত নাকে 

হযেছে, এর মধ্যে যাবেন কোথা? তা মথি। তোমার ভয নাই, 

আমিই বারণ করে দেব। 

ভাল। নসখি! তাঁ' নশ সে সব কিছু নয। 

মাল । তনেকি বল আমার প্রাণ অধৈর্ধ্য হচ্ছে। 
ভাঁল। সখি! সেদিন কথায কথায়, ভা"র মুখে শুন্লেম্ 

যে, তার এক ছোট ভাই ছিল, সে পাছে বড় হ'য়ে রাজ্য 

নেবার চেষ্টা করে, সেই ভেবে তাকে কিছুদিন হ'ল, 
পাগল করে, কোন বনে বেখে এসেছেন! সথি। 

সখি ! তাই বল্ছি, তারবড় নিঠুব প্রাণ। সথি! তাৰ 

প্রাণের ভিতব “ভালবাসা” বলে যে একটী জিনিস, তা নাই ঃ 
সথি! তা থাকলে, তিনি ছোট ভাইয়ের উপর অমন নিষ্ঠুরতা 

করতেন না) তাই সখি! ভয় হয়, তার কঠিন হৃদয়ে 

হয়তো আমার ভালবাপ! স্থান পাবেনা; বুঝি অকুলে ব 
ভেসে যাঁবে। 

মালা। কেন? আবার তোষার স্বামীর ভাইয়েরও মন 
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যোগাঁবার ইচ্ছে ছিল নাকি? রাজা কলে, বলে, ছলে, রাজা 

রক্ষা কর্বেন, সে নব তোমার আমার দরকার কি? 

ভাঁপ। দরকাঁর কিছু নয়, কিন্তু সখি! মা্ুষের কার্য্যে 

বোঁঝ। যাঁর, কে কেমন লোক । সখি! ধার প্রাণ এত 

কঠিন, তিনি যে আমার প্রতিও বিরূপে হ'তে পারেন আশ্চব্য 

কি? মানুষে বোঝে না, যখন নিজের ছেলে অপরের প্রতি 

অত্যাচার করে, তখন পিত। মাত পুত্রকে কিছু বলেন্ না, 

কিন্ত তখন তাহারা জানেন্ না যে, তা'দের প্রতিও সেই 
পুত্রের নিষ্ঠুরত1 করাও অসস্তব নয়। 

মালা । সখি। তোমার ও মিথ্যা ভয় কর্বার প্রজনন 

নাই ;--তোমাঁ ভালবাসেন তো, তাহলেই হ'ল। তোমাৰ 
মত কিজগতে সবাই সকলকে ভালবাঁস্বে ;--তোঁমার মনের 

মত অত ভালবাঁপাঁওলা লোক, এ জগতে পাবে না। যাহোক, 

এখন কি কব্বে তাই বল, যেকালে তোমার মনে 
সংশয়ট। হয়েছে, তখন তুমি কিছু না কিছু একট! কব্বেই 
দেখছি? 

ভাঁল। সখি! তাই ইচ্ছে কব্ছি, তকে একবার পরীক্ষা 

কব্বো, দেখবো আমার প্রতি তা"র ভালবাপা সত্য কি না। 

সখি! আমারও এই শেষ পরীক্ষা। এতে তোমায়ও আমার 

সাহায্য করতে হু'বে। 

মাপা। আমিও তাই ভাবছিলেম যে, সখি আমার 

এখনো পরীক্ষার কথা তোঁলেনি কেন ? ভাল, সহাঁয়তে! হ'বেই, 
ভালবাস! ছাড়া আর মালা কোথায় থাকৃবে? এবার কি 

পরীক্ষা মতলব করে'ছ শুনি? 
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ভাল। সখি! বড় গুকতর পরীক্ষা, আমি পুকষ-সেজে 

তাকে পরীক্ষা কর্বো। 
মালা । সথি! বার বাঁর পুরুষের মন পরীক্ষা করা ভাল 

নয়, তা' তোমার যা মন চায়, তাই কর ভাই। কিন্তু সখি 1--. 
গীত। 

গ্রেম কোমল ফুলের কলিকা, পরখ না কর তাষ, 

পরখিতে সথি হযতে! কলিক| বিক।শ নাহিক পাঁষ। 

ভল। বিভুতি তৃষিঠ অনলে হেরিলে বিভৃতি মনেতে লঘ, 

ন। জেনে তাহাবে হদযে ধবিলে হাদয় জ্বলে যে তাষ। 

মলা। তা" ভাই তোমার য। প্রাঁথ চায়, তাই কর। 
র (নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি ) 

ভল। সখি! সখি! এ আমার প্রাণপতি আস্ছেন। 

সথি। তুমি আজ আধফোট! ফুলের মালা গেথে আন। 

আমি আজ সাধু ববে, গ্রাণপতির গলায় দেলাঁব, যদি 

পুকষবেশে তী'কে পরীক্ষণ করি, তা” হলেত সই | পতীবেশে 

হেসে হেসে--আমোদ কবেশ-্ প্রাণভরে আর মালা পরাতে 

পাবো না। তাই ভেবে সখি, এইবারে একবার সাধ কনে 
পরাতে ইচ্ছ। যাচ্চে। 

মালা । বেশ ত, আমি মাল। আনি । 

ভাঁল। যাঁও সখি, তবে শীজ্ আন। 
1 মালাবগ্রস্থান। 

(মলিনেব গীত গাহিতে গা হিতে প্রবেশ ।) 

মলিম। তোম।র ভালবস1 দেখে, ভ।লবাসা সবমে পলাষ, 

তোমার হাসিটি হ'তে, ভালব।সা হাদি শিখে বাঁয়। 

ভালব।স। তোমারি দেখে, বুঝি শিখে, প্রেম বিল, 

ভালবাসারে বাসিতে ভাল, তাই বুঝি প্রাণ ষে চায়। 
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ভল। গ্রাণনাথ ! গ্রাণনাথ !! 

মলিন। ভালবাসা! ভালবাঁপা। কি বথ্ছিলে বল না? 

চুপ করে রইলে কেন? কেন মুখ মলিন হ'ল? ভালবাসা ! 
তোমার মুখ মলিন দেখলে, আমার প্রাণ যে বিদীর্ণ হযে যাঁষ। 

ভালবানা ! বল বল, কি হযেছে? 

ভাঁল। (ম্বগত) হা! এমন দেবে।পম ম্ব।ম।কে পবীক্ষ। ৷ 

আমার ভাগ্যে বুঝি সুখ নাঁই। (প্রকান্তে) নাথ! কিছু 

হয়নি। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যে আজ আমাৰ ভ|ই আমা 

হ্থাঁয় দেখতে আন্বে, সে আমা বড় ভালবাসে; এতদিন 

মাব কাছে প্রমোদবনে ছিল, তাই আস্তে পারেনি । সে 
আগার সঙ্গে দেখ কব্বে, আর তোমাৰ সঙ্গেও দেখ] কব্বে 

বলেছে। আর বেব পর ততাব সঙ্গেও তোমাক দেখা হয়নি। 

হয ত এতক্ষণ এমেছে। তাই হঠাৎ তাব বথা মনে পড়ে 

মনট| কেমন কব্ছিল। 

মলিন। বেশ ত, বেশ ত ভালনামা। ভালই হয়েছে, 

তোমার ভাই আছে, তাতে! এতদিন জাঁন্তেম না। সে 
আমার একজন সঙ্গী হবে। ভালবাসা) মে তোমার ছোট, 

না বড়? 

তাল| সে বড় মজার কথা, সে আমার ছোটও নয়, 

বডও লয়। 

মলিন। একি রকম? আমি ত কিছু বুঝলেম্ না, বল? 
ভাঁল। তবে শোন।--আমি আর আমার ভাই একেবারেই 

হই, আমর। মার যমজ সন্তান ; সে বেটা ছেলে, আমি মেষে 

ছেলে । লোকে বলে, আনন্দের আব আমার মুখ ঠিক এক 
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বকম, যেন এক ছীঁচে গড়া ,--অবযবও দেখতে সব ঠিক, 
দেখলেই তুমি টেৰ্ পাঁবে। 

মলিন। সত্যি সত্যি ভালবাসা! তবে বেশ 1 

ভাঁল। জান--সে বড আঁছুর়ে, এই দেখলেই জানতে 
পাব্ৰে। অত বড হযেছে, কিন্তু এখনও আছুবে আছুবে কথা 

গেল না। সদাই তা'র হাসি খুসি, মা তাই তাব নাম “আনন্দ” 

বেখেছেন। দেখ, সে বড অভিমানী, কথায় কথায় তার 

অভিমান হয়। দেখ, তোমার কাছে এলে, তুমি তাঁকে আদব 

কবে কথা কয়ো, যত্ন বো ভাঁলবেসো। 

মলিন। ভালবাসা! ভাকি আমায় বলে শেখাতে ভঃবে। 

ভাঁলবাসা। তুমি আমাৰ কত ভালবাসাঁব সামগ্রী ; তে'মাঁৰ 

ভাই, তাঁকে আমি যন্গ বববো লাতে' কারে আমি আদব 

কব্বেো ভালবাসা! 

(মলাহস্তে মালব প্র বশ।) 

ভাঁল। অখি। সখি! মাল! এনেছ, দাও, প্রাণথন।থকে 

পবাই। মালা। তোমাৰ যতনে হাতে গাঁথা মালা, আজ 

সার্থক ছো”ক। (মালা গ্রহণ) 

মলিন । ভালবাসা । আর কত মালা পর্বো। গলার যে 

আঁব ধরেনা। তুমি যে আমায় ভালবাসার মাল পরিয়ে 

দিবারাত্তির বেধে রেখেছ, যার গন্ধে আমার প্রাণ মন 

আমোধিত, ভালবাসা । তাব কাছে,কি সামান্ত ফুলের মাল! 

শোভা পায়। ভালবাসা । তোমার ভালবাস ধন্য, প্রাণভরে 

দিবাবাত্রি মাল! গেঁথে পবাচ্ছ, তবু তৌঁমার তৃপ্তি নাই। 

ভখলবাসা। ভালবাসার এই লক্ষণ বটে। 



৩২ মলিন-মুকুল [ ১ম অঙ্ক। 
1 সা সপন 

কপিল | জপাপাপপস্সজক 

ভাল । প্রাণনাথ! আমার ভাঁলবাঁনা তোমার ভাঁলবাস।র 

কাছে হেরে যায়, তোমার ভালবাসার কণামাত্রও আমি শোধ 

দিতে পাব্বে! না। 

মলিন । ভালবাসা! ওকথা বলো না। আমি তোমার 

চেযে আর ভালবাস! জানি না। ভালবাসা! তোমার ভাল- 

বাসায় আমি অতুল সুখ পেয়েছি, অতুল আনন্দ পেয়েছি, 
ভালবাস! বিশুদ্ধ আনন্দে মাখা, ত1 জান্তে পেরেছি । ভালবাস! । 

তোমার ভালবাসায়, আমার প্রাণ আনন্দে বিভোর, জদয় 

আনন্দে বিভোর, আমাব দেহ আনন্দে আগ্নত হয় ১-আমি 
যেন আমাতে থাকি না, সমস্ত যেন আননময় হয়ে মায়। 

ভালবাা! যখন তোমায় হৃদয়ে ধরি, হাঁতে যেন স্বর্গ পাই, 
আনন্দের আোত যেন হৃদয় দিয়ে বয়ে যায়। ভালবাস! ! 

তোমার সৌঁহাগে মাথা, সৌন্দধ্য ছড়াঁন মুখখানি আমার 
বুকে লুকিয়ে পড়ে, তোমার ঢল ঢল আখি টি সবমে 

আবন্দিত হয়। ভালবাসা । তখনকি এক আনন্দের জোছন! 

ফুটে, আমায় তোমার এ গোলাপের ছায়া! মাখান কপোল- 

দেশ দেখিয়ে যায়। ভালবাসা! তখন আমার মনে হয়, আমি 

স্বর্গে আছি,-কি আরও ন্বর্ণের চেয়ে উচ্চ সুখময় স্থানে 

স্থথের উচ্চাসনে বসে আছি । আমার মনে হয়, যেন এমন 

কোনও দেশে গেছি, যেখানে আনন্দের বিজলী ছুটে ছুটে 

থেল! ফরে। যেন সেট] আনন্দের দেশ, সবই আনন্দময় | 

ভালবাসা ! তুমি আমার হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন করেছ, কেমন 
করে ভালবাসতে হয, তা! আমায় শিখিয়েছ,-আমার এই 

পাষাণের মতন কঠিন হৃদয়কে ভালবাসা মাখিয়ে অমৃতময় 
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ক'রে তুলেছ। ভালবাসা ! ভালবাসা! তা আমি কখনও 

হুলব ন]। ভালবাসা | তুমি আমার ভালবাসার শিক্ষা- 

দাতা গুরু । 

ভাল। তবে তুমি আমার শিষ্য বল! তবে আমার আর 

ভাকি? যাঁহোক এখন এস, মাল পরাই। 
ভাল। ( মাল! পরাইনা ) 

গীত। 

বধু এ1। ভবিয! আজ সাজ|'ব তোমায়, 

বুহ্ছমে গেঁথেছি মালা, দে।লাব গলায়, 

প্রণবধূ প্র।ণভনি, অখিভবি শোভ। হেবি, 

হেবিব ওকপ মাতে পবণ মজ।য। 

মলিন। ভালবাস!! তুমিই দেখ।লে ভালবাস সত্য, নিত্য 
ও অনভ্ত; এ জগতে যাঁর হৃদয়ে ভালবাস! নাই, তাঁর হৃদয় 
মকময়, এমন কঠিন কার্ধ্য নাই, যাহা তা”র দ্বারা সম্পাদিত 

হয় না, সে নরহস্ত। নর পিশচ মৃকলি হ'তে পারে। ভালবাসা! 

তুমিই দেখালে ভালবাসা বিমল, ভালবাস! প্রেমময়, ভালবাসা 
শান্তিময়,-এখন এদ ভাঁলব।সা। একবাব তোমায় হৃদয়ে ধবি। 

গীত । 

আদধে এই অধর পরে রাখবো দিব।নিশি তোবে, 

এই মুখ শনীব হাসি আমি, দেখবে প্রাণভষে, 

প্রেমেতে মন মজাঁব, প্রেমেডে প্রাণ ভাসাঁব, 

ভ।(লবাসাপ মিটবে আশা, বাধা রখ প্রেমের ডে।বে। 

ভাল। নাথ! এইভাব যেন চিরবশল দাসীর প্রতি থাকে । 



৩৪ মলিন-মুকুল। [১ম অন্ধ । 
শিপন এস উর শট শিপ আস আসিস জিপ সপ পিপলস পাপ 

(ম।ল।র প্রবেশ ।) 

মালা । "য যাবে সই ভালবাসে, সে যেন বয তাবি অ।শে 

খড় (যন কাঁবো পাশে আব সেবাযনা। 

কাঁরে। মনে কইলে কথা, সে ষে পাধ প্রাণে বাথ 

মণ দুখে তাবি পাঁনে, চ।ইতে পরে না। 

্লবাস। চ।য মুখে মুখ, ভ।লবাসাষ তবেল সুখ্, 

₹1' ন| হ'লে ভালবাসার আশ। ত হয মিটে ন। 

পটক্ষেপণ। 



দ্বিতীয় অঙ্ক । 
ঈ 

প্রথম গর্ভাঙ্ক। 

উদ্ভান-মধাস্থ কক্ষ । 

মলিন। 

মলিন। (দূর হইতে আনন্দবেশে ভাঁলবাঁসাকে আঁগিতে 
দেখিযা) একি! এ যে ভাঁনবাসার কায়া, ভালবাসার ছা 
দেখছি,--ভালবাসাঁয় যা' যা, আছে এতেও যে তাই দেখছি, 

একে দেখে আমার ভালবাসা বলে ভ্রম হচ্ছে। তে কি 

ভালবাস! পুরুযবেশে আমার মন জান্তে আঁস্ছে? না-" 

না--তা" কি কখন সম্ভব, ভালবাপ! কি ছলনা জানে, তা'ত 

হ'ভে পারে না। ভালবাসা ষে বলে ছিল, আনন্দ তা'র 

মমজ ভাই, তা ঠিক,-কিস্ত তবুও আমার মন বুঝ্ছে 'না, 
আমার মনে দাকণ সংশয় উঠুছে,--এখনও ভাঁলবাঁসা বলে 
ভ্রম হচ্ছে। 

(আননবেশে ভ।লবাসার গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ ।) 

গীত। 

আনদ্দ।  ভারাপার কলি, আডিলগুলি, 
লাগলে কু'ডির গাঁয়। 

কাননের ফুল ফুটে উঠে, 

অমনি বাঁদ বিলয় | 
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মলিন। আনন্দ! আনন্দ! এস ভাই! তোমার নাম 

শুনে অবধি আমি তোমায় দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, এস 

ভাই! কাছে এস! 
আনন্দ। তুমিই ভালবাসার বর। বঝ|! বা! তোঁমাব 

বেশ মিষ্টি কথাঁত। তুমি ভালবাদাকে ভাঁলবস? 
মলিন। ভাঁলবাদি বই কি ভাই! ভালবাসাকে ভাঁল- 

বালব না ত, কাঁকে ভালবাঁদ্ব ভাই। হ্থ্যা আনন্দ! তুমি ষে 
গান গাচ্ছিলে, বেশ ত! 

আনন্দ। ভালবানা বাগানে ফুল তুন্তে তুল্তে ছোট 

ছোট আঁধফোট। কুঁড়িগুলিতে হাত দিচ্ছিল, আর কুঁড়িগুলি 
ফট. ফুট করে ফুটে যাচ্ছিলে]। তাই অ।মি এীগাঁন গাহিতে 

গাহিতে আসছিলাম; ভালবাঁমাকে জিজ্ঞাসা কব্লেম, "তুমি 
কোথায় ?” সে বক্পেতুমি এইথানে আছ।” তাই আরম তোমায় 

দেখতে এলাম্। হ্যা! ভাই! আমায়ও ভাঁলবাস্বে? 
মলিন । তোঁমায়ও ভালবাস্ব বৈকি ভাঁই। তুমি আমা 

ভালবাসার ভাই, তোমায় ভালবাঁস্ব না ত, আর কাকে ভাল- 
বান্ব ভাই? 

আনন্দ। তুমি তবে ভালবাসাকে খুব ভালবাস? 

মলিন। খুব ভ।লবাঁসি। 

আনন্দ। না ভাই, আমার বিশ্বীম হচ্ছে না, সত্যি বল,-_- 

তুমি তাঁকে ভালবাস ত? নইলে সে কাঁদবে। 
মলিন। আনন্দ! আমি সত্যি বল্ছি, তা'রে ভালবাসি । 

আনন্দ। না ভাই, তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, তুমি 
দতিয বল্ছে! তারে ভালবাস? 
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মলিন। আনন্দ! ভাই! তুমি বালক, তুমি বুঝতে পাব্ৰে 
ন। যে, আমি ভালবাসাকে কত ভাঁলবাঁসি। 

আঁনন্দ। তাহলে তুমি ভালবাসাকে সত্যি সত্যিই খুব ভাল- 
নাঁদ। বেশ ভাই, আমায় এ রকম সত্যি সত্যিই ভালবান্বে? 

মলিন। (শ্বগত ) ভালবাসার মুখে শুনেছিলাম, যে 

আনন্দ বড় আদুরে, যদি এখন ওর মন রেখে ওকে খুব 

ভাঁলবাম্বে! ন! বলি, তাহলে--আহা1! ছেলেমান্ষ, কষ্ট পাবে। 

আনন্দ। চুপ করে নইলে কেন ভাই! বলনা, ব্লন। 
ভাই! *আমায়ও এ রকম ভাঁলবাস্বে? 

মূলিন। তোমাঁয়ও হই রকম ভাঁপবাস্বো। (ম্বগত ) 

ছেলেম|নুষের সঙ্গে বেশ ছেলেমি কর্ছি দেখছি, আবার না 

কব্লেও নয়। |] 

আনন্দ। না, জমন ক'রে বল্লে হ'বেনা। 

মলিন। সত্যি বল্ছি আনন্দ! আমিও তোমায় ঠিক 
£ রকম ভালবাস,বো ;১--এবার হয়েছে ত? 

আনন্দ। তবে তুমি ভালবানাকেও যেমন ভালবাসবে, 

আননদকেও ঠিক মেই রকম ভাঁলবাস্বে? 
মলিন। ্্যা ভাই, তোমার তাতে কিছু ভয় নাই। 

আননন। তুমি ভাই তবে মিথ্যাবাঁদী। আমি যাই, চলে 
যাই, মিথ্যাবাদীর কাছে আমি থাকবো না; আমি মাকে বলে 

দেব, যে ভানবাসার বর মিথ্যাবাদী। 

[ প্রস্থানোদ্যত। 

মলিন| আনন্দ! আনন্দ! যেও না) ভাল, হু আমায় 
মিথ্যেবাদী বলছো কেন? 
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'আনন্দ। বল্ছি কেন গুন্বে ?--হুমি বল্লে যে, ভালবাস'কেও 

যেমন ভালবাস্বে, আমাকেও ঠিক ভেমি ভাঁথা খে। তাকি 

কখন হ'তে পানে? ক্ষাঁকা উপা বমবেশী হবেই । হস 
ভাঁলবাগাকে বেন ভাশবান্বে, আমা বম, নাহ্য আাকে 

বেশী, তালবাসাকে কম। তুমি ভাঁনবামাকে বেশী ভালস স্বে 
তা আমি বুঝতে পেরেছি । 

মলিন। (স্বগত) এত বু আা। হেলেমানয,। লাম, 

ভাঁলবীমবে, কি ওকে বেশী তসব বে,এই ক1। যাঁগছে ৭ 

০, মন রেখেই ঢল্তে হবে, ভা'না হ:।আবাব ভাখাশ। বা, 
ক বে। (একান্ডে) আনন্দ! আট তে ধা হ জনকেই 

চন ভালবাসি । কেন, সমান ভলধ। ॥ বি বাঁ। 17 

আঁদন্দ। আমাএ বেশি ভা বা বলে, আট, কাবো 
ক ছে ঘাই ন|। 

এণ্তাবনা দ্হেতল অন্দ্বত-1ছন7। না, 

ড় ফোশনখান 17১ হাাচতে]। 

নলিন। আল ।! তবে আমিই তেমা॥ নেশী এাণব'সবো। 

অমখ্তণকা বত 717৫0 মথষ 

£ 104 

অ না । তবে তেমাবি ক'ছেটে '্ষ,ষ'খ্ন 0 থু 

অন্িযা'খ কো 

মলিব। আনন্দ । তোমায় দেখতে ক যেন € "মাল 
বোনেব মত 0 শা শ্রম এ্ুথম 01) ভা বাখ। 

বলে মনে বনেহিলাম ১ ন। যেন দির এম হচ্ছে 
সন সি স্ম্ৃ আপন চি জু শাক পে জজ সক গ্ আনন । হন হা তন আমা ভানানা এনে 
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করেছিলে, ভানবাঁসা তবে বুঝি বেটাছেলে, আমি ভালবাসাঁকে 

এ কথ। বলে দেব। 

মলিন। না অ“না! আমি ঘনে করেছিলাম, তাই বদছি। 
( নেপথ্যে উট্ৈম্বতে ) “আনন । আনন্দ! নথি! সখি! কে 

আছ, শীন এন, ভালব'পাঁকে সর্গে "ংশন কবেছে, ভাঁলখাপাতষ 

বুঝি প্রণ বাঁচান "াঁম হ'লো।।” 

মলিন। একি! একি । অনন্দ; আনন্দ! একি হ?7, 

একি শুনলেম, ভাঁলব,স-ঝি তবে আর লাই । হায়! হায়! আজ 
বিনামেথে বস্জাঘাত হোলো। ভাল-11 ভালবাছা | (মুচ্ছ11) 

আনন্দ । মালা! নালা । শীত জল নিয়ে এস। দেখে 
ব19, আমার প্রাণনাঁথেব একি হল! 

( [ল'ব ভ- ইয়া এবেশ ও জল প্রদান ।) 

হয! হাঁয়। একি হল, রহ কন্তে গিষেই বা বুঝি, 
সত্য সভ্যই সর্বনাশ হোলে।। মালা! মলা! কি কববো, 

কোথা যাব, আমার প্রাণনাঁথেব ত কোন ভষ নাঁই। হায় 
'অভাঁগিনী। অমি কেন পরীক্ষা কল্তে গিক্সে, তমিকেষ 

প্রাণে ব্যথ। দিলাম। তামা হ'মেত, এমন ঘটুতো! না। 

মালা! নাঁ_আর পরীক্ষায বাঁজ নাই, ফেলে দিই এ 
পুরুষবেশ, এ ছলনা ছেড়ে দিয়ে, প্রাণনাথের প্র।ণ বাচাই। 

নখি! সখি! বল বল, যে অভাগিনী ভাঁলবান! বেঁচে আছে। 
এত আমার প্রতি ভালবাসা, এত প্রেম, তবু বিশ্বাস হয় না 
পোড়া মনকেও ধিকৃ। মালা! মালা । এখনে! যে চেতনা 

হচ্চে না কি হবে, কি হবে,--প্রাণনাথ! প্রাণনাথ।-- 
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মালা। একি! একি! সর্বনাশ হলো । ছু জনেরই মৃচ্ছা! 

কারে দেখি, কারেই বা সেবা! করি, সখীর এমন সর্বনেশে 

ছার পরীক্ষা কব্যর কি দব্কার ছিল। সখি! সথি! ওঠ, 
তুমিও যে অধীর হ'লে দেখবই। 

(মলিনেব মুচ্ছণভঙ্গ ) 

মলিন। আমার ভালবাসা কৈ, ভালবাসা কৈ? মাঁল।। 

মালা! সত্য নত্যই কি আমার ভালবাসা ভেসে গেল, অকালে 

সর্প-দংশনে প্রাণ হারাল? নান! আমার যে"বিশ্ব।স 

হচ্চে না। প্রাণের ভিতর থেকে কেদধেন বল্চে, ভালবাস! 

আছে--আছে--আছে। ভাঁলব!সা। কোথা তুমি? আমায় কি 

একলা ফেলে-_ভালবাসাঁর বাঁধন ছিড়ে পালিযষে গেলে? না, 
তুমি ত তেমন নও, তবে কেন এমন হ'লে? আমার যেন 

সকলি স্বপ্ন বলে বোঁধ হচ্চে। যাই--যাঁই__দেখিগে। 

( আনন্দেব উতাঁন ) 

আনন্দ । মাঁলা। মালা । 

মালা। রাজকুমার! এত শোকে অধীর হবেন্ না। 

মলিন। আনন্দ রে। আনন্দ রে! ওরে অকন্মাৎ মাথাধ 

বজাঘাৎ হ'ল। দাঁবানলে হঠাৎ বন পুড়ে গেল। কোথায? 

আমার ভালবাস। কোথায়? আমি সেথা যাঁব,আমি সেখ! 

যাব। ভালবাসা কোথায় যাবে, আমায় ছেড়ে কখন যেতে 

পাব্বে না, কখনই পাঁব্বে না। ভাঁলবাঁস| আছে--আছে-_. 

আমি দেখিগে ।- 
[ বেগে প্রস্থান । 



১ম গর্ভাঙ্ক |] মলিন-মুকুল। 8১ 
৯ পিসিপত জি | পাকার 

মানা। সখি! সথি! সর্বনাশ কব্লি, বাঁজকুমাব যে 
পাগল হয়ে গেল, এখনো ছেলেখেল। ছাড। 

আনন্দ। তাই তো! মালা, কি করি, কিছুই নে স্থিব 
কবতে পাচ্চি না। সব প্রকাশ করে দেব--তাই দিই; প্রাণ- 

নাথের বড় কষ্ট হচ্চে, আর দেখতে পারি না, আঁপনি 

আপনার কষ্ট ডেকে আন্লেম্। প্রকাশ কবে ফেললে নব 

গোঁল চুকে যাবে, পকলিত আমার হাতে । এতটা যেকালে 
কব্লেম, দেখি না, কি হয | যখনি ইচ্ছা কববো, তখনি প্রকা* 
করে দিতে পাব্বো। 
মালা । ভালবাসা! ধন্ত মেয়ে তুই। ভালবাসাতে কি 

গুধুই মন্দেহ! 
(নেপথ্যে) সখি সথি! সর্বনাশ সর্বনাশ! শীঘ এন! 

বাঁজকুমাঁব ভালবাসার অদশনে জলে ঝাঁপ" দিতে যাছেনে। 

মাল । শীস্ত চল, বুঝি ব1 সর্ধনাশ হ'লো!। 

| উভযেন প্রস্থ ন। 



দ্বিতীয় গর্ভঙ্ক | 
৮ম (উপর 

রাঁজপথপার্ষে উদ্যান। 

কাঁমরূপের কামিনীগণ। 

১ম কাঁমিনী। ভাই! কি কপাল লয়েই এখানে এসে 
ছিলাম, এমন সাধের যৌবনট| ভেসে গেল। 

২য় ক1। তা সথি মিছে নয়! নারীর অনেক পাপ থাকলে 
তবে কামবপে জন্ম হ্য। 

৩য় কাঁ। কিন্তু ভাই, আমাদের রাণী পালের কি জোর 
কপাল, ঘরে বশে অমন মনের মতন, সোণার চাদ বাঁজ- 

কুম!রকে পতি গেলে । এখন এগ্নি তারে বশ করে ফেলেছে, 

যে কাছ থেকে আর নড়তে চান না। 

১ম কা। একবার তা”র দেখা পাই তো, আমর1ও দেখে 

নিই, কেমন্ না তীরে মজাতে পারি। 

২য়কা। এই তো রাজৌগ্ান। এইখানেই তো রাজা রোজ 
আসেন, ্ৈ মজ।তে পার ত মজাও দেখি? 

ওয় কা। শ্রী যে লো, বল্তে না বলতেই যে দেখা যাঁচ্চে। 
কৈ, আজ যুগল-মিলন নাই! 

১ম কা। তবে ত বেশ হয়েচে, আয় লো। সবাই চেষ্টা ক'রে 
দেখি। 
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২য় কাঁ। বলিও প্রেমিক! আমর! যে উপবানি, প্রেম্জুধ। 
দানে আমাদের ক্ষুধা মিটাও। 

৩মকা। বলি ও রপিক রদরাজ! আমাদের মনের সাধ 

আজ কি মিটবে না? রাণীতো তোমায় কি-যত্ত করে ?--আমর৷ 

তার চেয়ে ঢের জানি । 

গীত । 

১যব1। তোমাৰ মতন, পেমিক বতন, আমব| যদি পাই, 

কবে যতন, মনেব মতন, প্রেম হুধ। খাওযাউ। 

'যব।। খ্রমের আসন, পেতে দিষে, তোমায ছে বসাই , 
প্রেমামৃত গান কবাধে, গ্রেম শুধা মিট।ই । 

৩য বা। নযন-ভলে চরণ ধাষ, চুল দিয়ে মুই, 

প্রাণ ভবিযে তাহ।ই দিব ম| চাঁও তুমি ভাই । 

মুকুপ। বলি, তোঁমবা আমা কি পেয়েছ? মনে করেছ 

বুঝি এতগুলো আধা বয়পি ছুঁড়ী দেখে মজ্বো, তা মনে 

স্থান দিওনা । আমি আর মজবাঁর ছেলে নই বাবা । যতটুকু 

মজ.তে পারি, তা মজেছি। মনে কবেছ বুঝি, আমায় প্রেম- 
সুধা! খাইয়ে, প্রেমের আসন পেতে, প্রেমামৃত ঢেলে, আমায় 
নাইযে, বুঝি মাথার খোঁপা খুলে, লন্ব! লম্তা, কাল কাঁল, কুচ- 

কুচে চুণ দিয়ে, পা মুছিয়ে দিয়ে, আমায় মজাবে ?-তা 

পাব্বে না। 

৩য় কা। বলি প্রেমিক । তুমি তও কথা বল্লে, কিন্তু বল 

দেখি, তোমার অমন টুকটুকে চেহারাটি, অমন ঢুলু ঢ,লু 
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আখি ছুটা, অমন ধপ. ধপে সাদ| রংটা দেখে আমরা কি এই 

বয়সে চুপ করে থাকতে পারি? 
২য় কা। নাগর! আর কেন, এস না, আমাদের কি একবারে 

পছনূই হয় না! কেন? আমার্দের কিরূপ নাই, না আমরা 

প্রেম জানি না? 

মুকুল | বলে কেগ--তোমরা আবার প্রেম জান না? 

অমন ঝুর্ খুব করে, লাক, চোখ, মুখ, গা, হাতি, পা দিযে, 

অঙ্গে ভঙ্গে, তেড়ে বেঁকে, প্রেম ঝোঁরে পড়ছে; তোমরা 

আবার প্রেম জাদ না? | 
১ম। তুমি আমাদের ঠাট্টা কব্চো, তা করবে বৈ কি? 

হাজার হোক প্রেমিক, একটু আধৃটু ঠাট্টা না ক'রে কি হঠাৎ 
একবাবে প্রেমে গা ঢাল বে? 

মুকুল। হ্যা--তাত বটেই, তোমাদের গাঁষে গা ঢাল, বো 
নাত আর আমার কিকাজ বল? বলি, নাগরীর1 এত প্রেম 

পেলে কোথা? 

২য় কা । যেথা থেকেই পাই না কেন, তুমি আমাদের ছ+বে 
কিনাবল? 

৩য় কা। দেখ, আর ঠা! নয়, তুমি ফি কর্বে একটা ঠিক 

ক'রে বলে ফেল; তা" না হলে আমরা ঘা” কব্বার 

তা করবে! । 

সুকুল। বলি, গিন্লিক্া চটে! কেন? চটুলে প্রেম হয় না, 
এই দ্েখছত তোমাদের রাণী কি চটেন, না চটটলে এতদিন 
তম থাকতো । তোমরা কি সেসব জান” সে যথার্থ প্রেমিকা, 

তার মত তোমরা যদি সব হতে, ভাঙলে আমিও তোমাদের 

১৮] ব্রত ধর $৭ 



'ষ গর্ভাঙ্ক | ] মলিন-মুরুল। ৪৫ 

হতেম।  অপ্রেমিকার হাতে প্রাণ সমর্পণ কবা আমাৰ 

বর্শা নয। 

১ম কা। ওম1! যাব কোগা। পাকল ঠাঁকৃকন্ আবাব কোথা 

থেকে প্রেম শিখলেন্, ভাবে ত আমবাই প্রেম শিথিযেছি। 
ও কি আবাঁব প্রেম জানে? ন! জানে নাঁচ্তে, না জানে গাইতে । 

ওম]! ছি ছ্ি। ওকে তুমি প্রেম বল? নেচে গেয়ে যে 

না প্রেমিকের মন হবণ কব্তে পারে, দেকি আবার প্রেম 

জানে ?--না তর নাম আবার প্রেম? 

মুকুল। গকল যা প্রেম শিখেছে, তা ভোমরা এ জন্মেও 
শিখতে পাব্বে না । তোমবা প্রেম কণকে বলে, তা জানই না। 
নেচে গেষে, মন ভুলাঁনর কাছে প্রেম থাকে না। অঙ্গভঙ্গী কবে, 

চোক মুখ ঘুবিষে কথা! কওয়ার কাঁছে প্রেম থাকে না। 
৩য় কাঁ। তবে প্রেম কি আবার গাছের ফল না কি? 

মুকুল। ছি! ছি! তোমরা এক বিন্দুও প্রেম জান না, 

তোমাদের প্রেম কামনাতে মাথা--লালসাষ মাথা, শুধু 

ভোমাঁদের নয, জগতের চারিধারেই এ রকম। তাই জগতে 
প্রেমে সুখ নাই, তাই জগতে প্রেমে শাস্তি নাই। যদ্দি এ 
জগৎ আজ বিমল প্রেমের বাঙ্গ্য হতো, তাহলে তা'ব 

প্রতিভায় আজ জগৎ আলোকিত হ'তে । 
২য় কাঁ। ছি! তুমি কি বল? স্্রীলোক প্রেমেমাখা । আমর! 

প্রেম জানি না ত, পুরুষে জাঁনে কি? 

মুকুল। দেখ, প্রেমে ভ্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই। প্রেম সবার 

কাছেই যায়,-আবাঁর যা'র তা”র কাছেও যায না। যাহোক, 

তোমরা প্রেমিকা নও, তোমরা প্রেম জান না। 



৪৬ মলিন-মুকুল | [২য় অক । 
পেল পিসি স্লিম পল্লি পাপা 

তোমর! প্রেম জান লা, প্রেম বো ন' 

প্রেমিক সুজন চাঁও ন। তায় । 

প্রেমের তরে হাঁদ, চরণ সাধ, 

তধবেত প্রেম কাছে যা ॥ 

১ম কা। বুাহি 02মিক! তোমার পালে ধরে মাধ ছে 

হবে, তবে তুমি তা'ছে প্রেমিক বল্বে; তা” এভক্ষণ ঘলনি 

কেন? নেশত, না হ্য তুমিই মান কনে বস, আনরাই না 
হয তে!মার পাশে ধরে সাঁধি। 

২ম কা। ওমা! তাই-- এতক্ষণ বল্্তে হয। 

মুক্ল। প্রেম মুখেত্র কথায়, কথার ছটায়, 

দেয়না ত সে দেখা হায়! 

প্রেম প্রাণেব জিনিস প্রাণে প্রাণে, 

ফুঠে উঠে বাস বিলায়। 

কাজ নত তোমাদের সঙ্গে অর প্রেমে, আমান পারুল 
প্রেন শিখেছে, পাঁকল আমর প্রেম বুঝতে পেরেছে; তাইতে 

পীঁ&্ল আম বই, আঁর কারে জানে না। 04 স্বার্ব খাকে 

না, €প্রমে লালসা নাই, প্রেমের আর কিছু বামনা নাই। 

প্রেম শুধু চায় পরো তাঁপ। যারে ভ'লবাসি, তার ভাল 
হলেই ভাল, এই প্রেমেছ ইচ্ছা । প্রেম তাতেই সন্ভষ্ট, 

প্রেম তা'তেই সুখী । আমার পাঁডলে তাই আছে, ত'ই 

দুজনের এত মিল, তোমরা কেমন করে বুঝবে বল? 

তোমাদের কাছে থাকলে, হয় তো আমার প্রেম হারিয়ে 

যাবে! যাই, যাই,সদেখিগে, আমার পারুল কোথায়; অনেক: 
ক্ষণ দেখিনি, প্রাণটা কেমন কর্ছে । পারুল! পারুল! 

নি 9.0 ০০ 
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( 1বলেব ওবেশ ) 

এই যে পাকল। 

পাকল। প্রাখনাথ। প্রাণনাথ। ॥1টী এই'ম। নাথ। 
তুনি ষথাথই প্রেমিক তোমার ৫ ম অতুল। [ই ছি। সা্খ। 
তোতেব এই বাজ, এ 7 প্রেখিতক শ্িছে গাবিন্নে। 
1, আমা। ভোণপতা ন টান্ত্ি | লি? একি 

মে শো! আমা? পি 7 ন গেমে। দেখত! 
( ৮'ব অতাব। মান্গুষবি এ (পম মতা, প্রাণনাথ। 
প্রত বদেবতা। প্রাথে উনি ।দাত তুমি আমার 
ম উম খানে প্রে টিখন শে ৫ পান পাই আমি 
( মু শিখা” ভাসা বর 62 ওপেবেন, 

কখনা ভা খন 1 [৮,11৮ প্রেহেৰ 

| “মা 1 যোছ। 

211 পাঁকল। এগ অপ্রলিক। চল ৭1 ন তে 

না, অন.ঞুমিকে | বাঁ খা মস /5ন শবিতগ বাষ। 

। ্প। চন আাব। 

|ঙভবঘ পশ্ন 

“মক | ৩1 কি বৃ ৩ ছ। শত মেন 

পছনে পেলে টিযে ০৬ চ১ বএ মেসে গা্া। 

চন রী] 17 ৬৭ বিচে তেও 

1011 1 

| মখ শব - শন 



তৃতীয় গর্ভীঙ্ক। 

উদ্বান। 

ভালবাসা ও মাল! । 

গীত। 

মল! । ভালবাসা শুধুই সন্দিহ।ন্। 

প্রাণ নিষে প্র1ণ ধিলেও পবে, তবু বলে গ।ইনে প্রাণ 

এ বলে বাসনা ভাল, ও খলে বাসেন। ভাল 

তালন।সব একি হবাল।, একি রঞ্চম্ ট|ণ্, 

জানণ্ছ মনে ভাল সে তবু পাশষেতে ভসে 

দ্রিন।নিশি মণ শুণুশ কবে আন চ।ন। 

হাঁল। সখি! তাঁকি বল্তে হবে, গ্রথম গ্রথম ভাঁনখাঁসা 

৩ মন্দেহেই মাথ| থাকে । 

গীত । 

ভালবাম[ব পেড় য গে/ড।য় সনোহেতেই কেটে যাঁষ 

মনের হালা মন বোখ মন গাওষা যে হ্যলে| দাষ। 

৩খন মাঁনভরে আব বযমা কথা, প্রাণরখুরে দেষলে। শব থ। 

মাশিয়ে দিয়ে মলনত। মানর দুখে ক।ল কাটাধ। 

ংশয সব নবে গেলে, ভালব।মাব অভল জলে 

ভলবাসাব মধব হ।সি, ঠোটে শোভ। পাষ 

তখন মৌহাগ মেখে তলব।স! হাঁসাঘ হাঁসাষ। 
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মালা । ভাঁলবাসর গোডাঁষ গোড়াষ সন্দেহই যেন থাকে; 
তাঃ বলে আর সথি, তুমি যতটা কব্ছো, ততট! আর ভাল 
দেখাষ নাঁ। যতটুকু রয বয়, সেই-টুকুই ভাল, অতিরিক্ত 
কিছু নয । 

ভাল। অতিবিক্ত আর কি ভাই? পুকষের ওপর প্রতি 
জীলোকেরই সন্দেহ রাখা উচিত। আমব ভ্্রীজাতি, যা'কে 

মন সমর্পণ করি, একেবাঁবেই করি; কিন্ত গুকষ তা নয়। 
ষে যখন তাঁর মন ভুলাঁতে পাঁরে, সে তখন ভাঁবই হয়। 
সখি! আমাঁব পতি তেমন নব জাঁণি, কিন্ত দেখতে দোষ 

কি? যেকাঁপে এশদুব উঠেছি, একবাব শেষ পন্যস্তই দেখে 

যাই। সবি । আর আমাৰ আত্মগোপন বব্বাব ইচ্ছা ছিল 
না। কিন্তু আনন্বেশে তী”ব সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি, 
খেতাব আমার মবণ জনিত শোক অনেক কমে আম্ছে। 

এখনে! বে একেবারে মনে নাই, তা" বল্ছি না, কিন্তু বড় 

ইচ্ছে, একবার শেষ পর্য্যস্ত দেখি। 

মালা। সখি! ঢেবৰ হয়েছে, আর ভাল নয়। স্ত্রী গেছে 

বলে পুকষেন মন যে চিরকাল শোকে কাতর থাঁকৃবে, 

তা মনে স্থান দিও না। ক্রমে ক্রমে শোকও কমবে, টানও 

কম্বে তাঁর আর ভুলকি? ঢের রহন্ত হয়েছে, এইবাবে 

প্রকাশ কবে ফেল। কেন অমন ক'রে প্রাণের ধন স্বাসী 
তারও প্রাণে ব্যথা দিচ্ছ? আর আপনিও যে স্ুথে আছ, 
তাও নয়। 

ভাল। সখি! তা' কি আর বল্তে হ'বে। আমি থে 

কত মনের কষ্টে আছি, তা, আমিই জানি। বলকি সথি? 
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সুমুখে পতিকে দেখেও পত্বীভাবে প্রাণথনাথ বলে ডাকৃতে 
গারি না। সখি! এর চেষে আর কি কষ্ট আছে। 

মাল । তবে আর কেন, অমন বেশে থাক? 

ভাল। সথি! আর একটী কেবল আঁমার দেখবার ইচ্ছা, 
দেখবে যে, আমার প্রাণপতি আমার ভালবাসার স্থৃতি তর 

মন থেকে টেনে ফেলে দিয়ে আবার কোন স্ত্রীতে আশক্ত 

হন কি না? মধি! সেইটি দেখলেই আমার আর এ বেশ 
রাখ বে না, তখন দেখা দেবো । তখনই বুঝতে পাব্বো, ভাঁল- 
বাধার পরিণীম কি হয়। তখন বুঝতে পার্বো, যে কীমনাতে 
আাঁলবাপাঁর ঘোর ছায়। মাখান দেখে, আমি ভালবাসা ব'লে 

প্রতারিত হয়েছি। 

মালা। সখি! সবই বুঝি, কিন্ত সথি! আব আত্ম- 
গোপন রেখোন। ;--এখন পতিকে কীঁদাচ্ছ , ঈশ্বর না ককন, 

কিন্ত হযতো! পতিও তোমায় একদিন এর প্রতিশোধ দেবেন 

ভাল। সথি! আমাদের ভালবাসা তেমন নয় । 

মাল! । তোমায় ত আরু আমি বুঝিয়েও পাব্লেম না। 
ভাল। সথি! আমি যাই, আমার স্বামীর আন্বার 

সময় হলো। 
[ উত্তয়ের প্রস্থান । 

€ গীত গাহিতে গ।হিতে মলিনের প্রদেশ ।) 

গীত । 

মলিন । ভালবাসা বেড়াত বনে বঝে, তুল্তো কত আধফোটি! ফুল, 
স্নচারু চিকন মাল! গাধিত, গয়ে ফুল ভ্রমর আকুল ॥ 
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মনোমত কুঙ্ছম লয়ে কত, সাধ করে কবরী সাজা'ত, 
আন্মনে কার আশে শাখি শাখে মালা দোলা”, 

ফুলের যুকুটে ফুলেব তৃষণে, ছুলা'ত শরবণে ফুলের ছুল। 

হায়! হায়! কতদিন হলো ভালবাসা এ অভাগাকে 

কোথাম্ম ফেলে কোন অজাঁনিত সুখময় দুরদেশে চলে গেছে, 
আমাষ একবারে পরিত্যাগ ক'ক্ধে গেছে। আহা! সেই যে 
গ্রে্গ। আর এল না! আহা! কি মধুর যুখখানিই ছিল, 
কি সুমিষ্ট কথাগুলিই ছিল। শীগ্র শীঘ্র খেল! সাঙ্গ ফ'রে 

ষ।বে কি না, তাই তা*র সকলই ভাল ছিল। আমার সকল 
হ্বখের আধার ছিল। হায়! হায়! কোথায় গেল। দিন- 

কতকের মধ্যে স্বপ্নের মত কি ধেনকি হযে গেল। আহা! 

নেই ভাঁলবাসাঁমাখা মুখখানি যেন এখনো! নযনের কোণে দেখতে 

পাচ্ছি। দেই বুকভরা প্রেম,-সেই মুখভর| হাধি,--আধ 
সোঁহাঁগে, আঁধ সরমেমাখা সেই ঢল ঢলে যুখ, সেই ক্রীড়মান 

চকোর-চকোরির মত নয়নের ছুটি তাঁরা যেন আমার চোখের 
স্ুমুখে খেলা করে বেড়াচ্ছে; দেই সকল পূর্ববকথী যেন তা/র 
সঙ্গে আমার প্রাণের ভিতর দিয়ে ফুটে ফুটে বেক্গিয়ে পড় ছে। 

হাঁ! দেই একদিন ছিল, আর সেদিন নাই,এ জীবনে আঁর হবে 

না, এ জীবনে আর পাবে! না । আমার কঠিন প্রাণ, তাই এখনে! 
ভালবাসা শূন্ পৃথিবী দেখেও বেঁচে আছি । আমার মৃত্যু হলে! ন। 

কেন? তাহলে ত ভালবাসার সঙ্গে পথ চিনে যেতে 

পার্তাম। মরণের পরের দেশে--যে দেশে আমার ভালবাস 

গেছে, সেই দেশে যেতে পার্তেম, তা'রে দেখেও প্রাণ 
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জুড়াতেম্। যাক, আর ভাব্বে। না, ভেবে কি হ'বে। আহা! 

মনে পড়ে, এই গাঁছতলাতে এইখানে একদিন ভালবাস! 

হানতে হাঁসতে বলেছিলে! যে, যদ্দি তাঁর মরণ হয় তো আমি 

কি কর্বে। আমি বলেছিলেম, আমারও দেই দণ্ডে মৃত 
হবে। আমি মিথা। বলেছিলেম। কৈ. আমিত প্রাণ বিসর্জন 

করতে পার্লেম না। আহা! এই গাছের তলাঁটিতে আমার 

তালবাসা বসতে ভাঁলবাস্তো। আহা! এই স্থানে কত 
আমোদই করেছি। আহা! এই সব ছোট ছোঁট ফুলগছ 

থেকে, সে আমার--কত আধফোটা ফুল তুল্তো, 'আমার 
ফুল দিয়ে সাঁজাঁত। ভালবাসা! ভালবাসা! কোথায় 

তুমি? 

(গীত গাহিতে গাহিতে মাল।র প্রবেশ ।) 

গীত। 

মাল।। কার তরে আর কুহুম তুলে, গাথ যো! মালা হায়, 

মালার মাল! পরতো! যে জন, সে ত মালা আব না চাঁয়। 

মলিন। মালা! মাল! আমার এখনও মরণ হলোঁন। 

কেন? ভালবাসা গেল, আমি এখনে বেঁচে রয়েছি কেন? 

মালা। ছি বাঁজকুমার! ও কথ|। বল্তে আছে! এই 
আমর! কেমন ক'রে প্রাণ ধরে রয়েছি । অত অধীর হও না। 

মলিন। মালা! তুমি জান না, আমার প্রাণের ভিতরট। 
কি করছে, তাই তুমি ও কথা বল্ছো। 

মালা। কুমার! তোমাকে শোকে অধীর হতে দেখে 

আনন্দও যে দিবারাত্র কাদে। 
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মলিন। মালা! ভাল কথা মনে ক'রে দেছঃ আনন্দ 

কোথায়? তারে দেখতে পাচ্ছি না কেন? তারে আন, 

আমি বুঝাই । 

মালা । সে বুঝালেও বোঝে না। এই দেখলাম, তখন 
গাছতলায় ববে কাদছে। যাই দেখিগে। 

[প্রস্থ ন। 

মলিন। আর শোকে অধীর হয়েই বাকি করবো। 

মনকে, অনেক প্রবোধ দিয়ে শাস্ত করে রেখেছি । আনন্দ 

ছেলেমানুষ, তাই ক।দে। আহ! আনন্দকে দেখলে আমার 

ভালবাসার মুখখানা অম্নি হৃদয়ে জেগে ওঠেঃ যেন ছু* 

জনের মুখ এক ছাঁচে গড়া ছিল। একদিন শ্বপ্পে দেখ লেম, 

যেন আনন্দ আমার ভাঁলবাঁসা হয়ে গেছে--আহ।! তাই 

ধপি হ'তো।--আনন্দরে ! তুই কেন ভালবাস! হ'লিনি। 

(আনন্দ ও মালার প্রবেশ ।) 

এই যে আনন্দ! 

মাঁল।। আনন্দ গাছতলায় বসে কীদ্ছিপ। 

মলিন। আনন্দ! ভাই আমার! আর কেন কীদ। 

য|” হ'বার ভাই হয়ে গেল, কেঁদে আর হবে কি! তুমি 

ছেলেমান্ষ মনকে বুঝাতে গার না, তাই কীদ। দেখ 
আনন্দ! তোঁম| অপেক্ষা আমার মহামূল্য দ্রব্য গেছে, 

তোমার ভগ্বী-আমার বিবাহিতা স্্রী--প্রাণের সাথী-- প্রেমের 
প্রতিম'--অমুল্য রত্র ভাঁলবাসা-্আনন্দ বুঝে দেখ, আমি 

একাধারে কত জিনিস হারিসেছি। 
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আনন্দ | কি কব্বো ভাই, মনটা কেমন হয়, কান! 
পাঁয়, চোখ দিয়ে জল পড়ে যাষ। ভাল, তুমি যদি আরন। 

কাঁদ, তাহলে আমিও আর কীদ্বেো না। 

মলিন। আনন্দ! আমি আর কীাদ্বোও ন! বটে, কিন্ত 

আর আমি হেথায় থাকবো না। দেখ, আর আমি হেথ! 

কি কর্তে থাকবে, আমার ষে আপনার ছিল, দে চলে 

গেছে) কিন্ত আনন্দ! তোমার মুখপানে চাইলে, মাঝে 

মাঝে আমার ইচ্ছেও হয, যেন তোমার কাছে থাকি। 
আনন্দ! তোমার মুখখানায় কি মাখান আছে, যেন 'তা'তে 

আমি ভালবাসার মলিন ছবি দেখতে পাই। তা” দেখে 'যেন 
সব ভুলে যাই। কিন্তু যাই হোক, আনন্দ আমি যাই, মাঝে 
মাঝে তোমায় এসে আমি দেখে যাঁব। 

আনন্দ। তুমি কি নিজ রাজ্যে যাবে? 

মলিন। না আনন! আর রাজ্য কা'ব তরে। আমার 

দুশ্চক্ষু যে দিকে চা'বে, সেই দিকে যা'ব। মনে করেছি, 
জীবনের বাঁকী কণ্টা দিন দেশ-ভ্রমণে অতিবাহিত কব্বো) 
তবু শোঁকট। ভূলে থাকতে পারবো । 

আনন্দ। না ভাই! দেশ ভ্রমণে যেওনা; কষ্ট হ'বে, 

আমি তোমায় যেতে দেবো! না। 

মলিন। আনন্দ! আর আমার জুথে প্রয়োজন ক্ষি? 

আমার পকল স্ুখ ভালবাসার সঙ্গে ভেসে গেছে। আনন্দ । 

আর আমায় বারণ করে পা, আমি হেথাঁয় আর থাকবে! না। 
আনন্দ। যর্দি নিতাস্তই না থাক, আমিও যাষ, আঁমি 

তোম! ছাড়া থাকতে পারবে না। 
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মলিন। না আনন্দ। তুমি ও বাসনা ত্যাগ কর, 

কুমি ছেলেমানুষ কষ্ট হ*বে | 

আনন্দ । ন1 কষ্ট হবে না, আমি তোমাব সঙ্গে যা'ব। 

মলিন। যদি একান্তই না! ছাভ, যাবে চল, আঁর কি 
করবো বল? কিন্ত বড় কষ্ট হবে। 

আনন্দ । তা ছোক। 

মালা । (ম্বগত) সখির এইবারেই সর্বনাশ, আব কাঁজ- 
নাই ঢঙে এইবেল। ফুটুতে বলি। 

| | সকলের প্রস্থান। 
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মন। আঁরকি। সবঠিক্ ঠাক। কালই কামবপ ত্যাগ 

কঃবে অধোধ্যায় যাত্রা কব্বো। অযোধ্যা বড রাজকুমার 

ঘে পিরীতে পড়ে রাজ্য ছেড়ে প্রেমে পাগল, এখন অধোধ্যায় 

নাই, তা" আমি জান্তেম না। তাহলে আর এ পাগল 
বেটার খোষামোদ করি। যাই, একবার জাল দস্তখৎ্ ক'বে 
রাজ্যটার জন্ত বেয়ে চেযে দেখিগে। ফাঁকি দিয়ে হলো ত 

ভাল। তা' নাহলে বিদ্রোহী হযে মন্ত্রী বেটাকে মেবেও 

রাজ্য নেব | রাজ্য আমার, আর কেউ ঘোঁচায় না। বাজত্ব 

একবার পেলে হয়। এই পাগল শাঁলাকে আগে ঠিক 

কব্বো। বেটা বড দাগাই দিষেছে। ওমা । কত আশা ক'রে 
শালাব সঙ্গে কাম্রূপে এলাম, শেষকালে কি না কল! দেখালে । 

বড় ব্যথ দিয়েছে! যদি রাজত্ব পাই ত দেখে নেব। কিন্তু 
যদি বাঁজা হই তে! সেই গণৎকার সন্গ্যাপী বেটাকে খুঁজে 
বাব করে, তা'কে সন্তষ্ট কৰ্বো, তার কথাতেই তো! আমাৰ 

সব হ'ল। এই যে সেই ছুঁড়ীগুলেো৷ আবাঁর পিরীত কবতে 
আন্ছে। বাবা! এই কাম্বপে এমে পিবীত-সাগরে হাবু- 

ডুবু খেঙ্গে মলেম্। 
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কা। কে বলে পীরত জানিনে ? 

মন। বাঁলাই। তোমবা আবার পিরীত জাননা! ত কাব! 

জানবে বল। 
কা। পিবীত পাই পাই কবে লো সই পিবীত পাইনে। 

মন। তাই তোগা' পিরীত পাই পাই করেও পাঁচ্ছ না 

তবে কি হবে? 
কা। মনেব মতন পুবষ বতন, পেলে লো সই কবি যতন। 

মনূ। পুকষ পেলে ধতন কর, "ভাই বুঝি আমায় ৪ কববে, 

গেছি আব কি? 
বা। পিবীত দিই দিই ববে লো ত।রে পিরীত দিউন | 

মন। বাঁবা। গেছি আরকি? এর বকম কবে মজিয়ে 

শেষকালে বিন্দু দেবে ন!। 
কা। পিরীত সাগবে ভ।সাঁষে তাহারে, 

ভাসি ভাসি কবে লে! সই আমব! ভাসিনে। 

মন। (তোমবা ত কম নও, ঘাঁ'কে তাকে পিবীতে ভাদ্িষ 

দিষে নিজেরা ভাসনা | বাঁবা। ফাজ নাই তোমাদেব সঙ্গে 
আর পিবীতে। 

[ বেগে প্রস্থান । 

১ম কা। বলি নাগব। যাও কোথ! ? 

২কা। ভয় নাই গো নাগর, ভাদাবো না। 

[ সকলের প্রস্থান। 

(সখিগণ ও আলন্দেৰ প্রবেশ 1) 

আনন্দ। তোমাদেব এ ভাই নৃতন দেশ দেখছি, এখানে 
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একজনও পুরুষ দেখতে পাচ্ছি না। তোমব। মকলেই সুন্দরী 

যুবতী, দেখলেই কেমন প্রাণটা আন্ চান্ করে ওঠে । 
১মস। এ কাবমপ পারুল রাণীর বাঁজধানী। এখানে 

স্রীলোক ভিন্ন পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তবে তোমায় দেখতে 

শুন্তে বেশ, তাই তোমায় আমর! সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। 
আনন্দ। (স্বগত) এই উপযুক্ত স্থান, এইবারে আমার 

স্বামীর পরীক্ষার শেষ হবে। প্প্রেকাণ্ে ) তবে ত আমার 

ওপর তোম'দের যথেষ্ট কৃপা দেখছি, কিন্তু ভাই। এক 

কথা, আমাব সঙ্গে একজন সঙ্গী এয়েছে, তাকেও নিষে 

যেতে হবে। 
২য়স। ভয় নাই! তারেও বাণীর সেখানে দেখতে 

পাঁবে। এখানে পুরুষ এলেই আগে আমর! বাণীর কাছেই 

নিষে যাই । তাঁর পর রাণীর অভিমতে শান্তি দেওয়া হয়। 
আনন । শান্তি! তবেই ত গেছি, কি রকম শান্তি? 

১মস। তা আর বুঝলে না! প্রেম-ডোরে বেঁধে ভাল- 

বাসার কারাগায়ে রেখে দেওয়া । 

আনন্দ । বাঃ1 ভোমর। বেশ রসিক ত? 

হয় স। এখন দেখো, যেন আমাদেব সেখানে গিষে 

ভূলে না। অনেকে তোমার মন ভূলাতে চেষ্টা কব্বে, দেখো, 

যা" বল্েম, মনে থাকে খেন। 
আনন্দ। নর, তা' তোমাদের ভয় নাই। 
১ম স। চল, তোমায় রাণীর কাছে নিয়ে যাঁই। 
আনন্দ। চল, সেখানে আমার সঙ্গীর দেখা পাই ষেন। 

[ ছুইজন সখীয় আননাকে লইয। প্রস্থান । 
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৩য়স। দেখলে ভাই, আমরা যেন আর কেউ নই, 
গুঁবাই ওকে হস্তগত ক'রে ফেল্লেন। 

গর্থ স। কি বল্বো ভাই, আপনার লোক ঝলে কিছু 
বলেম না। আঁমাঁর মনে ভারি রাগ হচ্ছে। 

(গীত গাহিতে গাহিতে ঘলিনের প্রবেশ ।) 

৩য় স। দেখ ভাই, কে একটি নবীন যুবক এখানে 
আন্ছে। আছহা। কিরূপ! বোধ হয় যেন রাজপুত্র। 

গর্থস। ভাই, এ নয়নরঞজন মূর্তির ছায়া! যেন আমার প্রাণে 
আপনি অঙ্কিত হয়ে পড়ছে। 

ওয় স। এইবার চার দিয়ে টোপ ফেলি আয়। 

গীত । 

মলন। আমি তারে বাসিনু ভাল, 

তা'ব ভালবাসা নামটি ছিল। 

ত।/রে দেখিতে ভাল, তাই বাসিনু ভাল, 
ছিল সকলি ভ।ল, গুণে হাদয় আলে, 

আফুটো সে ফুল কলি, 

অকালে শুকায়ে গেল । 

ওয়স। প্রেমিক! কা+রে তুমি ভালবেসে ছিলে? সে ভারি 

অপ্রেমিকা ত। এমন প্রেমিকের গ্রাণে কষ্ট দিষে পালিয়েছে । 

আমি দিবিব্য করে বলতে পারি, €স কখন প্রেম জান্তো! 

না॥ কথন ভালবাস জানতে! ন!। 

মলিন। দেখ, তোষর! জান না, তাই? ও কথা বলছে! । 

সে যে আমার কত ভালবাদ্তো, তা তোমর। জাঁন্বে 

কেমন করে। 
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৪র্থস। ছিঃ প্রেমিক ! ভুমি বুঝতে পাব্ছ না, সে যদি 

ভালব।সা জানতো, তা'হলে তোমায় এত কষ্ট দ্রিত ন]। 

তুমি তার তরে আর ভেবো না। আহা! সোঁগার অঙ্গে 

কালিম! পড়েছে, তুমি আমাদের সঙ্গে চল, তোমায় যত্র কৰে 

বাখ বো । 

গীত। 

এস এস বসিক বহন, যতন করে বাখবো হে তোমায়, 

যে গেছে সে গেছে চলে, ফিষে আঁবত আসবে না হেখাষ, 

এখন এন হেথায বস, ভালবাস ছে আমায়, 

মিটবে আশা প্রেম পিপাস! যাবে তুমি আৰ কোথ।য। 

মলিন। না, তা” কখন পাঁব্বেো। না। যাঁকে একবার 

প্রণ দিয়েছি, তা” আর ফিরে নিতে পারবো! না । 

৩য় স। দেখত তোমবা পুক্ষষ,। তোমাদের ও কথা শোভা 

পায় না। ওত জ্ীলোকের কথা। তুমি আমাদের সঙ্গে চল, 

অসংখ্য সুন্দরীর মধ্যে যাকে পছন্দ কব্বে, তাঁর সঙ্গেই 
তোমার বে দিব। তাঁরা যে কত ভালবাসা জানে, তা পৰে 

জান্তে পাঁরবে। 

মলিন। ন! ভাই, ও কথা আর বোলো না । 

১মস। ছি! এই বুঝি তুগি প্রেমিক! তুমি কখন 
প্রেম শিখনি--ভালবাসাও শিখনি। তাহলে আর এ কথ! 

বলতে না। একজন মন প্রাণ সমর্পণ করে ভালবাস্তে 
চাচ্ছে; তাঁকে তুমি পায়ে ঠেল্ছো, তুমি কোন কালে 

প্রমিক নও | যদি প্রেম শিখতে চাও) ভালবাসা শিখতে 

চাও, তে। আমাদের সঙ্গে চল। 
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মলিন। কোথায় যাব? 

৩য় স। কেন, ভালবাস! শিখবে না ?--প্রেম শিখবে না? 

(হস্তধারণ) 

মলিন। একি! টেনে নিয়ে যাও যে? একটু্ীড়াও, 

আমার আনন্দ »লে এক বন্ধু আছে, মে এখনি আস্বে। 

৩য় স। আন্গুক্ তুমিতে। এখন চল! তার সেখানে দেখ! 

পাবে। 

[সকলে প্রস্থান। 



পঞ্চম গর্ভাঙ্ক | 
পাদ নত পেস 

কামরপের রাজনিংহাসন। 

আনন্দ ও পারুল । 

গীত । 

পাকল। রতনে রতন চেনে, নইলে চেনে না; 

তূমা'তে কি চাঁওলো৷ সই মোরে বল না? 

কাবে লে। পুকাবি আব, চাঁতুরী করেছ সার; 

চতুরে চাতুরী সই চাগা থাকে না। 

নারীর কোমল ছায়া, নাহি কড়ু ছাড়ে কাযা, 

চোখে মুখে ফুটে উঠে তাঁকি জান না? 

আঁনন্দ। তুমি ভাই জান্তে পেরেছ, বেশ হযেছে । আঁমাধ 
একটু সাহাযা কর্তে হ'বে। 

গারুল। কিন্তু ভাই, এ কার্য ক'রে ভাল করনি । এ রকম 
কব্তে গিয়ে ভোমীকেও কত কষ্ট সহা করতে হচ্ছে) আর 

উা”র ত মনের হঃখের সীম। নাই। 

আনন । ভাল করেছি কি না করেছি, তা, এতদিনে 

বুধ তে পেরেছি? 

পারুল। কি বুঝতে গেরেছ? 
আনন । ভাই, বুঝতে, পেরেছি, পুরুষের ভালবাসা 
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আগুনের মতন। যেই হ'লো, অমনি'দপ্ করে জলে উঠ্লে। ) 
তা*র পর যেই নিবে গেল, আর অমনি একেবারে অদৃষ্ঠ | 

পারুল। কেন? কেন? তোমার স্বামী কি অন্ত স্ত্রীতে 

আসক্ত হয়েছেন? 
আনন্দ । আসক্ত ছিলেন না, কিন্তু এই কয়দিন তার 

লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। সেআরকারুর উপর নয়, তোমার 
উপরই । তোমায় দেখে অবধি আমার স্বামী অধীর হয়েছেন। 
দিবানিশি তোমার কথায়, তোমার নাম করে কাল কাটান । 

আমি আনন্দবেশে তী"র সঙ্গে থেকে, তার মনের ভাব সমস্ত 

জাঁন্তে পেরেছি। ভাই! তুমি তাঁকে ভালবাস কি না, জানি 
না; কিন্তু ভাই, তোমার পায়ে ধরে বলি, যেন আমার প্রাণেল 
স্বামী আমারই থাকে । দেখে! ভাই, তা'কফে যেন একবারে 
আমার পর করে ভুলো না। 

পারুল। তিনি আমায় দেখে মোহিত হয়েছেন বলে কি 

তুমি মনে করেছ যে, আমি তী/র প্রতি আশক্ত। হব। ভাই! 

তা" মনে স্থান দিও না। তোমার স্বামী তোমারই থাকবে, 
তোমার কিছুই ভয় নাই; বোধ হয় এতদিনে তোমার পরীক্ষার 
শেষ হলো, এতদিনে তোমার স্বামীর ভালবাস! বুঝতে পার্লে। 
ভাই! তোমায় এখন বলি, আর তুমি আত্মগোপন রেখোঁনা, 
এইবারে আপনাকে প্রকাশ কর, দেখ! দিয়ে তাকে লজ্জিত 

কর। আমি তোমার সহায়ত! করবো) তুমি মনেও স্থান 

দিও না! যে, আমি তী'র মন ভুলা"ব। ভাই! যে প্রেমিক 

পেয়েছি, তা” জগতে লক্ষ লোকের মধ্যে একজনেরও ভাগ্যে 

ঘটে কি না সনেহ। ভাই! তীর প্রেম, তীর ভালবাস! 
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অহুল। রে প্রেম সাগরে অপর পুরুষ তে। দুরের কথা, একট! 

সামান্য কুটো পর্যাস্তও সেখায ভেসে আস্তে পারে না, দুরে 
তাপিয়ে নিষ্ধে যাঁয়। 

আনন্দ। ভাই তোমরাই ধন্ঘ ! তোমরাই যথার্থ প্রেমিক! 
তোমাদের ভালবাসায় সংশয় দূরে সরে গেছে; তাই পরীক্ষা 
প্রয়োজন হয় নাই। 
. পারুল। ভাই! প্রেম কি আবার পরীক্ষা কর! যায়? 
না কব্লে জদ্মায়। প্রেম পনীক্ষার জিনিস নয়। এগ যার 
থাকে, তা*র থাকে ) পরীক্ষায় বাড়ে কমে না| কিন্তু ভাই! 
তোমার এ পরীক্ষা না করাই ভালছিল। কে তোমায় এ 

কাণ্ড শেখালে? 

আনন্দ। ভাই! এ কঠিন পরীক্ষায় আঁমি রত হতেম 
না, কিন্তু ভাই! আমার এক সখী ছিল, তার পতি তা'কে 

গোড়ায গোড়ায় খুব ভালবাম্তো, সেও তাকে ভালবাস্তো, 

কিন্ত ভাই তাঁর ম্বামী, সে ভালবাসার শেষ রাখতে পাব্লে 
না, অপর স্ত্ররীভে আশক্ত হ'ল। অভাগিনী প্রাণের ছুখে প্রাণ 
বিসর্জান করলে, যাবার লময় কেঁদে বলে গেছেলো, “সখি! 

পুরুষকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাপ নাই!” ভাই! তাই এ পরীক্ষা। 

পারুল। সখি! শেখ, প্রেমে কখন পরীক্ষা করতে নেই, 
সে ভালবাসুক, আর না বাস্থক, সে তোমায় দেখুক আর 

না দেখুক, তুমি তা?রে দে্রে সুখী হয়ো, প্রাণভরে ভালবেসো, 
তাহলেই সখ পাঁবে। যে ভালবাসীষ প্রতিদান চায়, সে 
ভালবাসার নখ পায় না, সেখানে ভালবাসার ছাক্সামাপ্রও 

থাকে না। 
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আনন্দ। সথি! তোমার কথ বদি আগে শুনতে পেতাম, 
তা'হু'লে সখি, সাধ, করে এমন অগাধ-সাগরে ঝাপ দিতেম ন1। 

পাঁরুল। ভাই! আর তোমার চিন্তা নাই। এই বেশে 
তোমার স্বামীকে আজ শেষ দেখে লাও, কাল তোমার এ 

বেশ ত্যাগ করা'ব; তোমার স্বামী তোমাকেই অর্পণ বব্বো, 
আমি যা'বল্বো তাই গুনে চলো। 

আনন্দ। তুমি যা' বল্বে ভাই তাই কব্বো, এখন যাই, 
দেখিগে আমার স্বামী কোথায। 

পারুল। এস! 

| আনন্দেৰ প্রস্থান। 

্পরীক্ষা”ন্মন্দ নয়। তবে এই সঙ্গে একবার আমার 
স্বামীকেও দেখে নেব। এই যে আস্ছেন। 

€ মুকুলের প্রবেশ |) 

প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর! বড় একটী মজা! হয়েছে, ন! 
বোল্বেো না! 

মুকুল। কি পারুল, বলেই ফেল না? 
পারুল। না, বল্লেই তুমি সাবধান হ'বে। 
মুকুল। পারুল! বুঝেছি, আর বল্তে হবে না। পারুল! 

আর ছেলেখেল! কেন ? 
পারুল। নাথ! তুমি কি জান্তে পেরেছ, আমার মনে 

হচ্ছেল বটে, তোমায় পরীক্ষা! ক'রে দেখ বো যে তুমি আমার 
ভালবাস কি না। 

মুকুল। পারুল! কেন আর লুকোচুরী খেল, তোমাৰ 
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প্রাণের ভিতর আমি প্রবেশ করেছি, তুমি যা' কর, যা" ভাব, 

আমি সবই বুঝতে পারি। 
পারুল। নাথ! আমিই যথার্থ ভাগ্যবতী, স্ত্রীলোকের 

সর্ধস্ব স্বামী, সেই প্রাণের ন্বামীর, আমি আদরিণী নারী, 

এ অপেক্ষা আর সখ নাই! জগতে যদি এইরূপ সকলের 
হোতো৷ তা'হলে আজ পাপময়ী বারবিলাসিনীতে ধর! পূর্ণ 
হোতে। না। পাপী পুরুষও আর দৃষ্টিগোচর হোত না। 

| প্রস্থান । 

পটক্ষেপণ | 

একনি 
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অট্রালিকা সমুখস্থ উদ্যান । 

মলিন। 

(গীত গ।হিতে গ।হিতে মলিনেব প্রবেশ । ) 

গীত। 
মলিন। যে অবধি হেরেছি তাবে, 

ভুলেগেছি ভালবাসাবে, 

হযেছি আপন হাবা, বূপে মন মাতোযাব। 

ডুবেছি থে প্রেম সাগবে , 

দিবানিশি প্রাণ চাঁয়, হেখিতে তাহাধে হা, 

ভালবাসিতে ষে প্রাণ ভবে । 

পাকলে সৌন্দধ্য দেখে, আমার প্রাণ উদ্দাস হযে গেছে । 
এত সৌন্দর্য্য, এত লাবণ্যতা-মাখান শরীর আমি কখন দেখিনি। 

পাকল, আমার হ'বে বলেছে, কিন্ত মনে সন্দেহ হচ্ছে, বোধ 

হয় পাঁকল ঠিক কথ! বলেনি । ভাল! কেন পারুল আমাব 

হবে না, আমি অপ্রেমিক, তাই? ন!-না, তা” সম্ভব নষ, 
তাহলে পারুল আমায় এত আশা দিত না। পারুপ আমার 

ভালবাসে, নিশ্ট়ই ভালবাসে । এই যে পারুল! 
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(পাঁকলের প্রবেশ ।) 

পারুল! পারুল! তুমি ত আমাধ ভালবাস? 

গীত । 

পাঁকল। তোমায় ভালব।সি কি না বাসি জাঁনিনে, 

আমি ত প্রাণ দেবন। প্রেমিক বিনে ! 

যে প্রেমিক হ'বে প্রাণটী দেবে, প্রাণ দিয়ে প্রাণ তবে পাবে, 

রাখবো তবে হৃদয়-মাঝে অতি ঘতনে। 

তাই তুমি যদি প্রেমিক হও, তবে মনে মনেই জীন্তে 
পাঁধ্বে, যে আমি প্রাণ দিয়েছি কি না। 

মলিন। না পারুল! তুমি স্পষ্ট ক'রে বল, আমায় 

ভালবাঁদত? আমি যে অবধি তোমায় দেখেছি, সেই অবধি 
আপন হার! হয়েছি, মেই অবধি তোমাধ প্রাণ, মন অর্পণ 
করেছি। পারুল! তুমি বুঝতে পাঁব্বে না, আমি তোমায় 

কত ভালবাসি। 

পাঁরল। বুঝতে পাঁরি বৈকি! তা" আর পারিনি? 
মলিন। পারুল! প্রাণেশ্বরি! আবার আমি এ জগতে 

প্রেম পেলাম, শুষ্ঠ-প্রাণে ঘূরে বেড়াঙ্ছিলাম, তোমায় পেয়ে 

আমার সব আঁশ! মিটুলো। 

পারল! আহা! তুমি আমান এত ভালবাস! চল চল 
তবে, আমি তোমায় যতন করে রাখ,বো। 

মলিন। চল, তোমার প্রেম পেয়ে আজ আমি ধন্য হলেম। 

[ প্রশ্থান। 
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উদ্ভান। 

মলিন ও কাঁমরূপের কাঁমিনীগণ । 

গীত। 

বামিনীগণ | ওহে হেনাগর,। ধর ধর ধর, 

বচন মোদের হায়। 

শুন শুন কথা, দিওনা'ক বাথা, 

পবাঁণ ফাঁটিযা যায়। 

তোমারে হেরিয়ে।. গিয়েছি ভুলিয়ে 
ভাঁসায়ে দিয়েছি প্রীণ, 

তাজেছি সকলে, মোর! মবে মাল, 

দেহ প্রাণ মন যান। 

জীবন যৌবন, নারীৰ ভূষণ, 
সকলি দিছি তায়, 

এস রসরাজ, পব প্রেম সাজ, 
নহে বুঝি প্রাণ ষায়। 

মলিন। দেখ, তোঁমরা আমার কাছে এস না। কেন 

মিছাঁমিছি আমায় বিরক্ত করতে আস, আমি পাঁরুপকে 

ভালবেসেছি, তোমাদের কাঁকোয় ভালবান্্বো না, তাতে আব 

কিছু কথ! আছে? এখন পারুল আমার সব, সে আমাষ 

ভালবেসেছে, তার আমি প্রেম গেযষেছি। তোমরা যাও, 
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না, সরে যাই, সঙ্ে যাই, মুখ লুকিপ্নে ফেলি। তরী এ, আবার 
বিদ্রপ, করছে, আমায় মিথ্যাবাদী বল্ছে। ভালবাস! ! হয় ভুমি 
সরে যাও, না হয় আমি সরে যাই | ন1--ন1, আমিই যাই, 
আমি আর তোমার দিকে চাইতে পাচ্ছি না, তুমি জ্যোতীপ্মর়্ী 

মত্তি ধরেছ। আমি চোখ বুজি, তুমি সরে যাঁও, পালাও 
পালাও, এ অভাগাকে আর কেন যাতন! দিচ্ছ। একি! 

আমি কি পাগল. হা'লেম নাকি? না, আমি শ্বপ্প দেখছি, 

কৈ, কেহ তো কোথাও নাই। ছি! ছি! আমি কি ভাবৃছিলেম, 

ভালবাসা যে আর নাঁই, তবে আর ভয় কেন? সে 
দেখতে পারে না। পাঁরুলকে প্রাণ দিয়েছি, আমি লুকিয়ে 
লুকিয়ে, তারে ভালবাঁদবো। একি! আবার আমার এমন 
মনে হচ্ছে যেন, ভাঁলবাপা জীবন্ত মৃন্তি; ধরে আমায় 
লজ্জা দিতে আসছে। কোথায় যাই, কোথায় পলাই, আমার 
যে আর কিছুই ভাল লাগছে না। 

(আননের ্কায়িভ্াবে শ্রবণ ও তৎপরে প্রধেশ |) 

আনন্দ একি ! . একি! মলিন আন্গ তোমার এ ভাব 
কেন? তোমার দিন, দিন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি, তুমি 
কেন এমন হলে, তোমায় দেখে যে আমার প্রাণ কেমন 

করছে, ভুমি আবার কাকোঁয় ভালবেসেছ নাকি! বল? 
 মলিন। আনন! কিছু নয়, ক্সামি.ত আর. কাকোন় 

ভালবানিনি, ভালবামতুম ভালবাসাকে, সে 'ত চলে গেছে, 
আর কাকে ভালবা্বো ! চি | 

_. আনন্দ। মলিন! ভাই! আমার কাছে চলতে কেন ? 
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আমি জান্ভে পেরেছি, ভূমি পারুলকে প্রাণ দিয়েছ, পারুলকে 

ভালবেসেছ ; ত।লবাঁস ক্ষতি নাই, কিস্ত--কিস্ত-- 
(নন্দন ।) 

মলিন। আনন্দ! তুমি কাদ্ছো কেন ? না হয় পাক্ষচলকেই 
ভাঁলবান্লেম, তোমার তাতে ছঃখ কি? 

আনন্দ । তুমি ভাই বল্তে বে, ভাঁলবাদা তিন্ন আব 

কাকোন্ধ ভালবাসবে না, কিন্তু ভাই আজ ভুমি মিথ্যাবাদী 
হলে; আছ তুমি কপট প্রণয়ীর মত পরিচষ দিলে | ভালবাঁসা। 
বোন আমার! আজ তুমি কোথাষ? তুমি যি আজ বেঁচে 

থাকতে, না জানি আজ কত প্রাণেই ব্যথা পেতে । হয়তে। 
মনের দুঃখে প্রণবিসর্জন কব্তে । মলিন! ভ।লবাসা গেছে, 

ভালই হযেছে ! 
মলিন। ভালবাসা! বেচে থাকতো তে। কাঁদতে, আর 

তার কানা সাজ তে! । আর আমিই না! হয কপট-প্রণী হ'লেম, 

তুমি কীদ্ছ কেন? 

আনন্দ। আমি কদি কেন,জানি না। প্রাণের ভিতরট। 

কেদে উঠূছে, তাই কীদছি। ভালবাসার সব কথা আমার 
মনে পড়ে যাঁচ্ছে। মলিন! তুমি বুঝবে না, মালা থাকৃতো তে! 

বুব তে পাব্তো, কেনু আমি কাদ্ছি। 

মলিন। (স্বগত ) তাইতো, আননের কথা শুনে আমারে 
যে প্রাণে মব কথ! জেগে উঠছে। (প্রকান্ত্ে) আনন্দ। 

আনি ষাঁ করি, তোঁমাঁর যদি ত/তে দ্বুঃখ হয, তে তুমি দেখে। 

না। আমি আজ কাল যেকি হয়েছি, তা আমিই বুঝতে 

পরি না| আমাব প্রাণের ভিতর, যেন কি গোলমাল হরে 
দ 
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গেছে, সেখানে আমার অনেক জিনিস হারিয়েছে, আমি তাই, 
আজ কাল পাগল। আনন্দ! তাই বারণ করি, তুমি আর 
পাগলের সঙ্গে থেকো না, পাগলের সঙ্গে বেড়াইও না । 

আনন্দ। নাগ্গামি তোমার সঙ্গ ছাড়বে না, তুমি ত্যাগ 

করে গেলেও, আমি ত্যাগ কোর্বো নাঃ তোমায় ছেড়ে আমি 

বাব কোথা? 

মলিন। আনন্দ! আমি মহ্াঁপাপী, আমি নারকী , আমার 

সঙ্গে থেকে, তুমি পাপী হবেকেন? তোমায় বারণ করি, 
ভুমি আর আমার সঙ্গে দেখা করোনা । ভালবাসার স্থানে 

আমি পারুলকে বসিয়ে পাগল হয়ে গেছি। 

আনন । ভাই! তুমি সব কর, কিন্তু পারুলকে ভালবেসো 
না, সে তোঁমায় কখন ভালবাসবে না। আমি জানি, তাঁই 
বারণ করি, কেন কষ্ট পাবে; তা'রে ভালবেসো না, সুখী 
হ'তে পার্বে না। 

মলিন। দেখ আনন্দ! আমি তোমায় ভালবাসি, তাই 
বাঁরম্থার বলি, এখনো শুন, তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ 
কর, নইলে আমি পরিত্যাগ কর্বে|। 

আনন্দ। কেন! কেন! আমিকি দোষ করেছি? 

মলিন। দেখ, তোমায় দেখলে আমার প্রাণে ভালবাসার 
মুর্তি জেগে উঠে। তাতে আবার ভুমি আমা ভালবাসার 
কথা মনে করিয়ে দিষে, পুর্ববস্থতি সব জাগিয়ে দিয়ে, প্রাণের 
ভিতর আগুথ জালিয়ে দাও। প্রাণ জলে গেছে, তাই 

পারুলকে ভালবেসে প্রাথ শীতল করবো বলে চেষ্টা কচ্ছি, 
ভূমি ত1”তেও বাঁধ! দিচ্ছ। তাঁর প্রতিরোধী হচ্ছ, তাই তোমায় 
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মাঁন। কব্ছি। আনন্দ। ভালই হোক, আর মনাই হোক, 

তোমায় ঝা! বলি তাই শোন। 
আনন্দ। তুমি যাহাই কেন বল না, আমি তোমার সঙ্গ 

ত্যাগ কব্বো না। আমি তোমায না দেখে থাকুত্তে 

পাব্বেো না। 

মলিন। বারমবাব বারণ কব্ছি তবু শুন্ছো না কেন? 

আবদার নাকি? পূর্বে, ভালবাস্াৰ ভাই ছিলে ব'লে তাই 
তোমায় ভাঁলবাস্তেম, এখন ভালবাসা গেছে, আর তোমায় 

মিছে ভালবাপা কেন? আর তুমি আমার কে? তোমার 
সঙ্গে "সম্পর্কই বাকি? তোমার কাছে জাব আমি একদণ্ডও 

থাকৃতে চাই না, তুমি যাঁও। 
আনন্দ। হা অদৃষ্ট! শেষে এই হ'ল। 
মলিন। ভালবাসার কথা, ভালবাসার ছায়া, যেন আমার 

প্রাণের ভিতব মাথাঁমাখি হযে গেছলো। আঃ! কোনমতে 

যেন ছাড়াতে পাচ্ছিলাম না। (আনন্দের দিকে চাহিয়।) একি ' 

এখনে। তুমি দাড়িয়ে ! 
আনন্দ। মলিন! মলিন! আমিকি কব্বো, কোথায় 

যাব? 

মলিন। তুমি কি কর্বে, তা' আমি কিজানি! তোমাক 
আমি কাছে রাখতাম, কিন্তু কি করবো! তোমায় দেখলে 

আমি যেন শঙ্কিত হই, আমি ভয় পাই) তোমার সুখে 

কি যেন মাখান আছে, যার ছায়। আমার চোখের সন্ুথে 

পড়লে, পা থেকে মাথ! পর্য্যন্ত কেপে যায়; আমার প্রাণের 

ভিতর যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিয়ে, কে যেন আগুণ দেয়। আনন্দ! 
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য্দি তোমার মুখে ভালবাপাব ছায়। ছভান না থাকতো, 

তাহ'লে আনন্দ, তোৌঁমায় কিছু বল্তেম না; তোমাঁধ কেন 

যেতে বোল্বো ধ এতদিন বা বলিনি, আজ বল্ছি কেন? 
তোমাঁষ আগুতে দেখে আমার প্রাণ শান্ত হোতো, আজ 

কাল তা' হয়না; তোমায দেখলে আমার প্রাণে দাঁকণ যন্ত্রণ! 

হয়, ইচ্ছে করে দে যন্ত্রণা আর কেন সহ করি। তাই বলি, 

তুমি চলে যাও, যেথায় তোমার প্রাণ চায়) আমিও আমার 
যা” প্রাণ চাষ, তাই করি। 

[প্রস্থান । 

আনন্দ। হীয়। হায়! আমার প্রাণের স্বামীর একি 

পবিবর্তন হোলে য ভয় ক'রেছিলাঁম, তাই হোলো। 

ইচ্ছা ক'রে অগাধ-সাগবে ঝাপ দিয়ে ডুবলেম। আব কেন? 

হয়েছে !--এতদিনে পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হযেছে। আৰ আত্ম- 

গোপন কেন? তাঁ”র বিষমক্ম ফল ফরেছে ত' এইবাৰ যাই, 
প্রাণপতিকে একবাব ভালবাঁসাবেশে দেখা দিইগে। আব 
সন্থ হয না, স্বামী অপর স্ত্রীতে আপক্ত হ'লে, জত্রীব পাপে 

যে কি বেদন! হম, তা" বুঝলেম। যাহোক আমার ভষ নাই। 
পাকল যথার্থ প্রেমিক, সে কথন আমার সর্ধন।শ কব্বে লা । 

গারুলই আমাদের মিলন করে দেবে বলেছে, তাঁই অপেক্ষা 
করে আছি; কিন্ত প্রাণনাথকে একবার খুব তিরস্কার কব্ঘো, 

তখন ঘাঁড় হেট ক'রে শুন্তে হবে। হাতে নাতে ধরে দিব, 

তখন আর কোন কথা কইবার মুখ থাকবে ন7। কিন্তু আজ 
বড প্রাণে মর্াত্তি ক ব্যথ। পেলেম। 
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(নেপথ্যে গীত ) 

(গীত গছিতে গাহিতে মালার প্রবেশ |) 

মাল! । ফুলেব প্রেমেব নাই তুলন]। 

ফুলে মতন প্রেম দ্রিতে সই, কেউ জানে না, কেউ জ।নে না। 

ফুশ চাষ না ভালবাসা, ফুলের কিছু নাইকো আশা, 

ফুল হৃদয ভবে প্রেম ঢেলে দেয়, চাষ না ফিবে একটি কণা। 

আনন্দ। মালা! মাঁলা। ঠিক বলেছিল জগতে শুধু 
ভাঁলব।স্তেই হয, ভালবাসার প্রতিদান নোবো বলে ভালবাস্তে 

নাই, সে ভালবাসাধ সুখ নাই। সখি। আমি এতদিনে ঠেকে 
শিখলেম। 

মালা। সথি! কি শিখলে? 

আনন্দ। সখি! এতদিনে স্বামীর পবিচম্ম পেলেম, তাৰ 

ভালবাসা ঠিক নয়, তা" জান্তে পাব্লেম । সখি ! যা ভেবেছিলাম, 

তাই হোলো, তিনি আঁজ অপর স্ত্রীতে আঁশক্র। 
মালা । সথি! সত্য নাকি? তবেই তো৷ তোমা মজিয়েছে 

দেখছি? আর কাঁজ নাই তোমার ও পুরুষবেশে, ও বেশ 
গুলে ফেল; তাঁলবাসা সাজে, ভালবাঁনা মেখে, চল স্বামীকে 

দেখা দিয়ে, তা”রে লজ্জিত কব্বে চল। চল সথি! তোমাধ 

স্রীবেশে সাজিয়ে দিইগগে। গোলাপ ফুল ভুলে, তোমার কববীতে 
পরিষে দ্িইগে। পরীক্ষার আশ! মিটেছে, চল এইবার খুগল- 
মিলন করে দিইগে। সথি! তোমার কিছু ভষ নাই, চল 

প্রেমভরে স্বামীকে আলিঙ্গন কব্বে চল। 
[ উভয়েব প্রস্থ ন। 
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অযোধ্যার রাজকক্ষ | 

মনোহর । 

মন। ওঃ! এতদিনে এত কষ্ট মহা করে, তবে এই 
অযৌধ্যার রাজ! হয়েছি, তবে এই রাঁজত্ব হস্তগত হযেছে, 
কিন্ত এখনে! অনেক শক্ত লেগে রয়েছে, নাজানি কবেকি 

বিপদ ঘটায়। যাদের রাজ্য, দেই রাজকুমারদ্বধই এখনে! 
যে জীবিত, এ সংবাদ পেলে তাঁ+রা নিশ্চম়ই আমায় মিংহাঁসন- 
চ্যত কব্বে! বড় রাজকুমার যে কোথায় আছে, তা'র ত 

সংবাদ এ পর্যন্ত পাওয়! গেল না, ছোটটা ত কামবপে 

আছে, কোন রকমে ছু'জনকেই সাবাড়, কব্তে হবে, তা] 
না হ'লে, এ রাজ্য আমার হাতে আর ক'দিন থাঁক্বে। 

কিন্ত দুটোই প্রেমে পাগল) তারা আর আম্বে বলে 
বৌধ হয় ন।। না বাব! বিশ্বাস হয় না ত, টাকা বড় 

মজার জিনিস, ছু'টোর মধ্যে একট! জান্লেই, এখনি আমার 
সর্বনাশ কব্বে। যত শীদ্র পারি, এ ছুটোকেই আগে লাবাড 
করি, পেছনে লোক লাঁগিষেছি বটে, কিন্তু তবু বিশ্বানকি? 

এ কার্ধ্য শ্বচক্ষে দেখে, শ্বহন্তে করতে হবে, তা ন! হলে 

প্রাণে সংশয় যাঁবে না। কত্ত কি ক”রে সেই ছোঁড়াটাকে 
মারি, হাজার হোক, একদিন ত তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, 

আর তা”র সঙ্গে থেকেই ত আমার রাজ্য পা”বার লালসার 
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উৎপত্তি; বন্ধু হয়ে এই চেন! মুখ নিয়ে, ফেমন করে তা?রে 

মাব্বো। না। বন্ধুত্ব আবাঁরকি? এ জগতে কে কার বন্ধু; 

একদিকে রাজত্ব, একদিকে বন্ধুত্ব; তুলনায় কোনট1 গুরুতর ? 

বাজত্ব। রাজত্ব! রাজত্ব! অনেক বন্ধু মেলে, অনেক 

বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্ত বন্ধুত্ব থাকলে, আর রাজত্ব পাওয! 

যায় না। বস্ধুতো বন্ধু, এই রাজ্যের জন্ত আমাকে যদি ভ্রাতৃ- 

হত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যাও কব্তে হতো, তা'ও আমি 

গাবতেম। হৃদয় কঠিন না হলে, অর্থ রক্ষা হয না। 
না, আব অশঙ্কায প্রাণ ধবে থাকৃতে পারি না, তা"বাঁত 

আমার শত্রু, শত্র-বিনাঁণ বাঁজাব অগ্রে কর্তন্য। যাই, যত 

শীপ্ব কাষ্য শেষ হয, তা+ব চেষ্টা কবিগে। 

[প্রস্থান । 
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কেলী কুঞ্জবন। 

পারুল ও আনন্দ । 

গীত। 

গাকল। নাবীব মন নয লো সই কু আপনাব , 

সে প্রেমিকের প্রাণে এণে বাধা গনিবাব। 

গরেব হাতে নাবীৰ প্রাণ, 

তাই তা'ব থাকে না মান 

তই বুঝি তাব প্রেমে শেষে নযন বাবি লান। 

আনন্দ । সথি! সেদিন আমা প্রাণপতিব কাঁদ্যকলাপ 

দেখে, আমি আশ্চর্য্য হয়েছি । তিনি পাঁগলের মত হয্ছেন। 

আমাকে ভাঁলবাঁপা বলে জাঁন্তে, পারলে, তিনি অতিশষ 

লজ্জিত হবেন। সখি! কেমন করে তা'বে আমি মুখ 

দেখাব! আমাষ দেখে তীঃকে লক্জায় অধোব্দন হয়ে 

থাকতে হ'বে। 

পাকল। তা আর তুমি কি করবে বল, তিনিই ষে 
তোঁমাব কাঁছে মিথ্যাবাদী হয়েছেন, তীর তো লজ্জিত হওয়াই 
উচিত। তারে আজ এইখানে আদ্তে বলেছি, আসলেই একটু 
অপমান করে, তোমাকে বেশ পরিত্যাগ করতে বল্বো, 

তখন কি করেন দেখবে।। 

আঁনন্দ। আমি তখন বল্বো, যে এখন তুমি পাঁকলকে 
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পিল 

চ9, না আমায় চাও । কিন্তু সথি! আজ আমাব প্রাণটা 

কেমন ভয় ভঘ করছে, মনট। কেমন কেমন হচ্ছে। সখি! 

আমি তী"র নিকট অপরাধিনী হয়েছি, ন। জানি, তিনি আমা 

বত কি বল্বেন? 

পাকল। তা তুমিই মেন অপরাঁধিনী হয়েছ, তিনি থে 
তোমা অপেক্ষাও বেশী দোষধী। সথি! আজ ভয় করছো 

কেন? আজ তো তোমাৰ আনন্দেব দিন, কত দিন পবে 

আবাব স্বামীকে স্বামী সঙ্বোধন কবতে পাবে, এমন আননের 

দিন আঁর কি পাবে! তুমি কিন্তু ভাই খুব বুদ্ধিমতী, কেমন 
সঙ্গে" সঙ্গে থেকে, তা”র পরীক্ষাও কবেছ; অথচ তীর যত 

করে, ছুঃখ কষ্ট বিমোচন কবেছ। 
অনন্দ। সথি। সকলই কবলেম, কিন্তু স্বামী আমার 

শেষ রাঁথতে পাবলেন না, পবীক্ষাঁয পাঁর হতে পাব্লেন না, 

এই ছুঃখ মনে রয়ে গেল। 

পারুল। সখি! আঁঙ্গ আব একট! মজা কব্বো মনে 

কবেছি, আমার স্বামী যখন আনবেন, তখন আমবা যেন 

ত্রী-পুকষ এইভাবে দু'জনে প্রেমালীপ কব্বো, দেখবে তিনি 

কি করেন? 

আনন্দ। কেন? আমারও দেখে-গুনে বুঝি তোমাবও 

পতি-পরীক্ষ। রোগ জন্মেছে 
পাকল। ন! সথি! তা" নয়, ইচ্ছা হচ্ছে তাই। সখি! 

আমাব বিশ্বাস হচ্ছে, আমার স্বামী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। 
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আন্না ॥। ভাই! আমারও তাই বিশ্বাম ছিল, কিন্ত সখি! 

কে জানতো! যে এমন হবে, সোগাঁর স্বামী আমার, আমায় 
একদও না দেখে অজ্ঞান হতেন, কত যত্র, কত আর্দর কব্তেন ! 

সথি! সেনকল ভেসে গেছে, কেবল স্থৃতির ছায়াটি ফেলে 

দেখে গেছে । সখি! আমার ভয় হচ্ছে, বোধ হয় শ্বামী 

আর আমায় নেবেন না। 

পারুল। সথি! ও কথা রাখ, তরী লে এ আমার পতি 
বুঝি এখানে আস্ছেন। আয়, আমরা ঘেন শ্রীপুকষ হয়ে 

একটু পিরবীত করে মজ! দেখি। (আনন্দর গল। ধারণ) 
“প্রাণনাথ ! হদয়েশ্বর! তুমি 'আমার সর্বস্বধন, প্রেম-মুধা- 

দানে আমার বঞ্চিত করো না, আমি তোমার জন্য কুলমান 

সব পরিত্য।গ করেছি। দেখো, যেন দাসীকে গায়ে ঠেলো না, 
চিরকাল মনে থাকে যেন 1” 

(মুকুলের প্রবেশ ও অস্তর/লে অবস্থান |) 

আনন্দ। প্প্রাণেশ্বরি। চক্্রননি! তোমায় কি আমি 

ভুল্তে পারি, তুমিই আমার হৃদয়সর্বস্বধন। প্রেম-সাগরে 
ডুব দিয়ে, এই অতুল রদ্ব পেষেছি। সে রঙ্নকে বক্ষে ধারণ 
না করে, কি থাকতে পারি ?* 

মুকুল। (অন্তরালে থাকিয়া) পারুল দেখছি আজ পর- 

পুরুষের সঙ্গে আমোদ কর্ছে। কিন্তু চোখে দেখেও তা 

বিশ্বাস হচ্ছে না। যাহোক, আমার পারুল যদি এইতেই 
আনন্দ পায়, তা'তে আমার আপত্তি কি? পারুল! পাঁকল! 

শঙ্কিত হোচ্ছো কেন? ভয় নাই! আমি তোমার আননের 

প্রতিরোধী হ'বো না। তুমি যা'তে শাস্তি সুখ পাও, তাই 
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কর। পাক্ষল। তা যে দেখেও আমার ল্ুখ। আমোদ কর, 

আমি যাই। 

গীত। 
তুমি সদা স্খে থাক বাসনা আমাব, 

এই তো মধুর ফল ভালব|সার। 

আমি যেথ। থ।কি হখে খ।কি, যদি তুমি থাক ভাল, 

তা'না হ'লে আব আমাব কি স্গুখ জীবনে বল। 

তুমি য।'তে সুখ পাও সে সুখ আমাৰ, 

দুর হ'তে দেখে পাই আপন্দ অপার। 

পাঁরুল। প্রাণনাথ! প্রাণেশ্বর ! আমায় ক্ষমা করুন, 

তোমার প্রেমের পরীক্ষা! কবৃতে গিয়ে, আমি অন্তা করেছি। 
তুমি প্রেমের অবতার) কেমন ক'রে ভালবাসতে হয় তা; 

সকলকে শেখালে। নাথ। অপরাধ মাজ্জনা কর, এ ছদ্ম 

বেশধারিণী নারী । 

মুক্ুল। প্রিয়ে! আমার কাছে কি ছলন! থাটে, প্রেম 

প্রাণের জিনিস প্রাণে প্রাণেই থাকে, পরীক্ষায় তা' কি 
জান! যায়। 

আনন্দ। প্রেমিকবর! আপনার নিকট হতে আমি 

আজ অনেক শিখলেম। এজ্ঞান যদি আগে আমার থাকতো, 

তাহ'লে অ।জ রাঁজরাণী হয়ে সুখে থাকৃতেম। 

মুকুল। কে মাতুমি। তুমি বুঝি প্রেমের ব্যবসায় ঠকেছ 

মা! এ জগতে, এ ব্যবসাতে সকলেই ঠকে । 

আনন্দ । আমি অযোধ্যার পাজমহিষী। 

মুকল। কে? কে? অধোধ্যার রাঁজমহিষী! তবে কি 
তুমি দাদার পত্বী, এ বেশে কেন এখানে? 



৮৪ মলিন-মুকুল। ওয় অস্ক। 

আনন্দ। ( লজ্জাবুক্ত। হইয়।) সে কথ! পরে শুন্বেন। 
মুকুল। দাঁদাও তবে এখানে এসেছেন ? 

আনন্দ। হাঃ তিনিও এখানে আছেন। 

পারুল। সখি! বেশ হয়েছে। এত সম্পক তোমার সঙ্গে 

চাঁপা ছিল? আজ থেকে তুমি আমার দিদি। 
মুকুল। ভালই হোঁলো, অনেক দ্রিনের পর আজ দাদার 

সঙ্গে দেখা হবে। পারুল! তুমিই আমার এ উপকার কব্লে, 

কিন্ত পারুল! আজ তুমি ঠকাতে গিয়ে নিজে ঠকেছ, যাই, 

দাদা কোথায় দেখিগে । 

[প্রস্থান । 

আনন্দ। ভাই! তোঁমাঁর স্বাঁমীই যথার্থ প্রেমের অবতার । 
তুমিই ধন্যা, যে এমন প্রেমিক পতি গেয়েছ। পুর্বজন্মে ন। 

জানি কত তপন্তাই করেছ। 
পাঁরুল। ন। দিদি, আমি পথ থেকে, এ অমূল্য রত 

কুড়িয়ে পেয়েছি। 

আনন্দ । ভাই! তোমরাই যথার্থ আমার প্রেম শিক্ষাদাতা। 

এতদিনে আঁমার ভালবাসার ব্রতের উদ্যাপন হু'লো। ভাই! 

আর আমার ভয় নাই, আঁমার ভালবাসার আশা মিটেছে। 

এখন স্বামী যদি তার পদে আশ্রয় ন। দেন, তাঁহঃলেও 

আমি সুখী। 

(মলিন অন্তর।লে অবস্থিতি করিয়া!) 

মলিন। উঃ! আনন্দ দেখতে ছেলেমানুষ, ভেতরে 

ভেতরে এত দুর বিশ্বানঘাতক ! আমার কাছে থেকে, আমার 
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সর্বনাশ করলে, পারুলকে আমার হ'তে দিলে মা। তাই 

বটে! সে দিন কেঁদে, আমায় পারুলের কাছে আস্তে বারণ 

কচ্ছেলো। উঃ! এ জালা যে আর সহ্য কর্তে পারিনি । দিই, 
এইবারে শেষ কবে ধিই। উঃ! আর প্রাণে সঙ্থ হয় না। 

এ কাঁল-সর্পের দংশনে, আমার হদয জলে গেল। এর প্রতি- 

শোধ -প্রাথবধ ঝবাই শ্রের, তা ন। হ'লে এ জালা আমার ঘুছ্বে 
না। তা না হলে আমি সুখী হতে পাব্বেো না। 

(জতবেগে টবিক। হস্তে প্রবেশ |) 

আরে হতভাগ্য আনন্দ --এত ছলনা ৷ এই তাঁর গ্রতিফল নে। 

ৃ্ (বন্দে ঢুবিক।ঘাত।) 

আননদ। প্রাণনাথ! প্রণনাথ! কি কর? কি কর? 
আমিই তোমার ভালবাসা । 

পাঁকল। কাঁজকুমার । ক্ষান্ত হও, এই তোমার স্ত্রী ভালবাসা । 
মলিন। এ্য। এ্যা! কৈ কৈ! এই ভানবাসা--.এই 

ভালবাসা! ভালবাঁদা ! ভালবাসা! দেখি দেখি, ভালবাসা! 

ছন্সবেশে তুনি ! হায়! হায়! কি কব্লেম। 
(মৃচ্ছ11) 

আনন্দ। উঃ! বড় যাঁতন|! বড় যাতন|! পারুল! 
সর্বনাশ হল) আমি যাই-ই) ক্ষতি নাই-ই। আমার 
প্রাণেশ্বরের কই হচ্ছে-তাবে উঠা,--যুখে জল দাঁও,--যত্্র 
কর,-ও !1--ও! 

পারুল। হায। হায়! হঠাৎ একি বজ্রাঘাত হোলো ! একি 
সর্বনাশ হলো! ভাধবাসা! ভালবাসা! দিঘি আমার! 
অকালে শুকিয়ে গেলি! 

৮ 



৮৬ মলিন-মুক্ল। [৩য় অঙ্ক 

(মলিনেব মুচ্ছণভঙ্গে উঠিয়া) 

মলিন। ( কীঁপিতে কাপিতে ) আননারে! তুই-ই ভালবাদা! 
ভালবাসা! ভালবাস! মিছ ছদ্পবেশে প্রাণ হারালে ! না--ন।, 
ভাঁলবাঁসা ত জীবিত নাই, ভালবাসা যে স্বর্গে। আমি কি স্বপ্ন 
দেখছি নাকি? একি? আমার মস্তিক্ষের বিভ্রম হচ্ছে, আমি 

কিছুই ঠিক কব্তে পাবৃছি না। 

আনন্দ। নাথ! আমিই তোমার ভালবাসা !--আমি তোমার 

সাধের ভালবাসা; তোমার প্রাণের ভালবাসা !--মার 

তাঁতে সংশয় নাই। আঁমি মাই, ক্ষতি নাই, তুমি কিন্ত পাকুলকে 
পেলে না, এই কষ্ট আমার রষে গেল । পাক আমার ছোট 

বোনের মত। পারুল তোমার ছোট ভাইনের ভ্ত্রী। তানা হলে 
পারুলকে তোমায় দিয়ে যেতেম । 

মলিন। ভাঁলবাপা! ও কথা বলে আর যন্ত্রণা দিও না, আমার 

যন্ত্রণায় প্রাণ পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, আমি কোথায় যাব, কি 

করবো, ভালবাসকে কি আর পাবো ন।? (ভালবাসার চরণে 

পতিত হইয়া) ভালবাসা! ভালবাসা! আমায় ক্ষম! কর-- 

আমি পাগী--আ'মি ঘোর নারকী--আমি পিশাচ, তোমায চিন্তে 

পারিনি । মুগনীভির মত আপনার গন্ধেই আপনি আকুল হযে 
সঙ্গে সঙ্গে থেকেও বুব্তে পারিনি । ভালবাসা! কি হবে, কি 

করলে তোমার প্রাণ বাঁচাতে পারি। হায়! হায়! ভালবাস! ! 

কেন হতভাগ্যকে স্বামী বলে নিয়ে ছিলে ? কেন আমার মরণ 

হৌলোনা। উহু! আমার প্রাণের ভিতরট। যে হু হু করে পুড়ে 

গেল। হায়! ভালবাদা কেন ভুমি চন্দন-তরু ভ্রমে বিষতরুতে 

আশ্রয় নিয়ে ছিলে? ৫কন কষাইয়েব হাতে প্রাণ বিকিয়ে ছিলে ? 
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আনন্দ। গ্রাণের-ম্বামী-ই--আমার--ওঠ ওঠ, ছি-_ছি। 

অমন কবোঁনা, আমি যাই ই--ম্ুখে যাই । পাঁরুল,বোন আমার 

আমার স্বামীকে শান্তনা কর, তীর চবণধুলি আমার মাথায় 

দাও, আমি সুখে মব্ছি- আষার শ্বামীব কোলে--আঁমাঁব মাথা 

তুলে দাও)--আমি তার মুখ দেখতে দেখতে মরি ?--আমাব 

সব সাধ মিটেছে [-আঁমি যাই । 
মলিন। ভালবাস! ভানবাঁপ।' যাবে কোথা? আমান 

ফেলে যাবে কোথা? পাপী পিশাচ পতি বলে পায়ে ঠেলোনা- 

আমিও তোমার সঙ্গে যাব। দীডাও--দাড়াও, আমিও যাব! 

যাব যাব!!! তেমাব সঙ্গে থেতে পাব্ধোনা জানি, তবু 

যাবো--তবু যাবে! । তুমি পুণ্যবতী সতী স্বর্গে যাবে, আমি 
জানি আমাব নরকে স্থান, তবু আমি যাঁব বাব। হাঁয়!হাঁয়!। 

হায!।! কিহ'ল। 

আনন্দ। নাথ! তোমার দোষ নাই, আমিই দোষী, তাই 
শাস্তি পেলেম; তাই তাব প্রাষশ্চিত হোঁলো। 

মলিন। আর কি হবে, যাহ'বার তাই হয়ে গেল, প্রাণ 
আমার শ্বশ।ন হয়ে গেল, আপনাব পায়ে আপনি কুঠারাঘাত 

করে অশেষ যন্ত্রণা পাচ্ছি। 

আনন্দ । উঃ! বড় যন্ত্রণা! বড় তৃষা! জল-- 

পারুল। আমি জল আন্ছি। 

[গ্রস্থান। 

মলিন। ওহো! সতীর প্রাণ আমি কেড়ে নিলেম, আমি 
নরহন্থ, আমি পাপী, চগ্াল অপেক্ষাও হীন। এ! এ! যমদূত 

আমা নিতে আম্ছে। নাও! নাও! আমায় ধর, শরীর বধ 
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কর) আমি স্ত্রীহত্যার পাতকী, সরে এসেছি, আমায ধর, 

যা করবার কর। বড় যন্ত্রণা! বড় যন্ত্রণা! কোথায় যাব! 

কোথায় পিয়ে যাবে! নরকে? না না, সেথায় আমি যাঁব 

না। আমি ভালবাসার সঙ্গে যাব) যেতে দেবে না, 

কথ শুন্বে না, উহু প্রাণ যাঁয় ৷ বড় যাতনা, হৃদয় জলে যাচ্ছে। 

ভয় নাই! ভম্ম নাই ! ভালবাস! আছে! এই যে আমার ভালবাসা 
হায়! হাক! এদৃশ্ যে আর দেখতে পারিনি? 

(জল লইয়! পাঞ্ষলের প্রবেশ ।) 

পারুল। রাজকুমার ! ধৈর্য্য ধরুন্। 

আনন্দ। প্রাণনাথ! আমি যাই! টাদমুখে একবার 
বিদায় দাও। পারুল! আমি যাই, আমার স্বামী রইলো, 
দেখো ভাই! 

মলিন। তুমি যাবে, তবে কি আমি থাকৃবো। 

আনন্দ। নাথ! জ--ন্মে--র--মত--আমায়--বিদাঁয় 

দা--ও। (মৃত্যু ) 

পারুল। একি! একি! ভালবাসা আর নাই! দিদি 

আমার কোথায় গেল? 

মলিন। ভালবাস! ! আমায় ছেড়ে যাবে কোথা? এই 

দেখ, তোমার মন্গে যাই। 
(নিজ বক্ষে টুরিকাঘাত ) 

পারুল । রাজকুমার ! রাজকুমার! ওকি কর, ও কি 

কর, আত্মহত্যা করে না। 

মলিন ! বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা, ভালবাসা কোথায়? একবার 

দেখে যাও, পত্বীঘাতীর শেষ দশা দেখে যাঁও। 
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€(দ্রতবেগে মুকুলের প্রবেশ 1) 

মুকুল। পারুল! পারুল! একি ভীষণ দৃঠঠ ! হাঁয়। 
হা! কে এমন করলে! একি! দাদা, দাদা! তোমার এই 

দশা! পারুল! তবে আর আমি কেনঃ 

গাকল। নাথ। তুমি কিবল? আমার যে ভয় হচ্ছে, 
এ সব দেখে শুনে আমার মুখে কথা মরছে মা! 

মলিন। উঃ! উঃ! মুকুল! এ অভাগার মুখ দেখো না, 

আমি তোমায় পাগল কবে, রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত করেছিলেম, 

আমি মহাপাপী, আমি শ্ত্রীহস্তা! মুকুল! আর লঙ্জ। দিও না, 
দুখ করে ন1, আমি যাই, আমার দকল পাঁপের এতদিনে 

প্রায়শ্চিন্ত হোলে। 

মুকুল। দাদা! দাঁদা! তুমি চলে গেলে, আমি কোথা 
থাকবো, এত দিন তুমি ছিলে, বুকে সাহস ছিল; আর থে 
তা" রইল না। শূন্গ্রাণে আর আমি কোথায় থাকবো, দাদ! 
আমি ত পাগল, পারুলের প্রেমে পাগন। দাদা! আমর 

দ্বারা ত পিতা-মাতার নাম থাকবে না। দাদা! আমায়ও সঙ্গে 

নিযে যাও, আমিও যাই। 

মলিন। মুকুল! ভাই আমার! €বে, প্রেম ছিডে ফেগ, 

ভালবাস! ছুড়ে ফেলে দাঁও। এ জগত ভালবাসার স্থান নয়, ভাল- 

বেসে, এখানে কখন সুখী হওয়া যায় না; কেউ কখন শ্ুথী 
হ'তে পারেনি। ভালবাস! ম্বর্গীয, এ জগতে এসে তা? কলুষিত 

হযে যাষ) সে স্বর্গীষ ভাব আর থাকে না। ওরে ভালবেসে 
বড় কষ্ট পেয়েছি, ভাসবাদার এই ফল দীড়িয়েছে, দেখে 

শিখে নাও ভাই। 
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মুকুল। দাদা! আর আমার কিছুই কাজ নাই, আমি 
তোমার সঙ্গে যাই, সব শেষ হয়ে যাঁক। 

মলিন। হায়! হাঁয়! রাজ্য ছারেখারে গেল, পিতা- 

মাতার নাম ডূবিল, ছুটে ভাই-ই প্রেম নিয়ে জগতে 
এসেছিলেম । ভালবাসা ভালবাসা করে, প্রেম প্রেম করে, 

শেষে সব হারালেম | মুকুল! ভাই আমার! এখনে। বলি, 
যাও শ্বদেশে যাও, রাজত্ব করগে, পিতা মাতার নাম ডুবিও 

না) আমার দ্বারাত কিছু হোলো না । ভাই! আমি যাই। 
(দ্রুতবেগে আট দশ জন সৈনিকেব প্রবেণ ) 

১ম। ওরে! এই যেরে এখানে রয়েছে, ধর্ ধব্, 

মার মার্। (হস্ত ধারণ) 

গাকল। একি! নাথ! একি! আমার প্রাণ যে এদের 

দেখে শুকিয়ে যাচ্ছে। 

২য়। ওরে ভাল করে বাঁধ। 

ওয়। বাঁধা বাঁধি আর কেন, একবারেই সাবাড় করে দেনা। 
চর্থ। তা নাত আরকি । এদের সঙ্গে ত আর লড়াই 

কর্তে হবে না। 

মুকুল। আশ্তর্ধ্য! আশ্চ্য! আমি ত কিছুই বুঝতে 

পাচ্ছি না, কে তোমরা? কেন আমায বাঁধছো, কার আদেশে 

এমন করছে । 

২য়। আমরা ঘাতক, অযোধ্যার রাজার আদেশে তোমায় 

বধ কর্তে এসেছি; বুঝলে? 

পারুল। কি! কি! আমার প্রাণনাথকে বধ কর্বে, 

হায়! হাঁ! শেষে এই কপালে ছিল। (মুচ্ছ1) 
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মলিন। মুকুল! এবা সব কে? তোমাধ বধ কব্বে কেন? 

মুকুল। অযোধ্যার রাজ! অযোধ্যাব রাজা !! অযোধ্যা 

রাজা 1]! কে? কে? কে? মিথা। কথা বল্্ছো, এ 
দেখ অযোধ্যার রাজাঁব কি অবস্থা । 

১ম। আমর] সত্য বল্ছি, বিশ্বাস হয কর, আর ত এখনই 
মব্তে হবে, ও সব চিন্তা কেন ? 

৩য়। দেরি কব্ছিস কেন? এখনি বাজ! মশাই স্বচক্ষে 

মৃতদেহ দেখতে আনবেন। তথন না দেখাতে পাব্লে আমরাও 

মাবা পড়বো । 

মলিন। এসব--কি? অমি--ই বুঝতে পারছি না) 
আঃ। প্রাণ যাষ। 

মুকুল। পারুল পাঞ্ল! আমাব যাবাঁব সময় হয়ে 

এসেছে! তুশি থাক, আমি ঘাই। 
পাকল। গ্রাণনাথ। আমি তোমার যাবাব আগে আম্- 

হত্য। কব্বে। | 

১ম। আরদেবীকেন? মব্বাব জন্য প্রস্তত হও। 

| হাঁ! হা! শীপ্র শীঘ্র শেষ করে ফেল, গোঁল 
চুকে যাক। 

৩য়। (আদি উত্তোলন ববিষা) আয নরাধম, তোল 

পাপেৰ প্রাযশ্চিন্ত করি। 
(বধ কবিতে উদ/ত) 

পাঁকল। ওরে ওরে! (পদতলে পতিত হইয়1) আমার স্বামীর 
প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি, আমা বধ কর, আমা বধ কর। 

মূলিন। মুকুল! তোরে মাব্বে ! উঃ! উঠতে পাচ্ছি ন! যে। 
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তা না হ'লে দেখতেম। মুকুল! আমায় হাত ধরে টেনে 

উঠিয়ে দাও, দেখি, কে তোমায় আঘাত করে। 
৪র্ঘ। আরে! এট| কেরে, মরতে মর্তে কথ। কইছে। 

৫ম। (মলিনের নিকটে যাঁইয়। পদাঘ।তু করিয়া) হ'-. 

হাহ! তোর এত জোর? 

(এক ঘা অমিব দ্ব।ব। আঘাত) 

মলিন। মুকুল রে! গেলাম! (মৃতু) 

মুকুল। আরে পাপিষ্ঠ! কি করলি, এত অত্যাচার সহ 

হয়না। খোল আমার বন্ধন খোল.! দেখি, তোদের কত 

ক্ষমতা! এখনো! ক্ষতি্-শোশিত আমাতে প্রবাহিত হচ্ছে। 
€( ব।জবেশে মনোহরেব প্রবেশ |) 

মন। এসবকি? কে এদের হত্যা কবলে? কেন এখনো 

এর প্রাণবধ হয়নি। 

মুকুল। এতক্ষণে বুঝতে পালেম। মনোহর! সথ। ! 

রাজা হও ক্ষতি নাই, কিছু বল্ছিনি, কিছু বোলবো না. 

কিন্ত মনোহর! পায়ে ধরে জিজ্ঞাসা করি, কি দোষে আমি 

দোষী, এ গ্রাণের উপর কেন ও কঠিন অসি উত্তোলন করেছু। 

মনোহর! আমার কোন বন্ধু ছিল না, তুমিই আমার প্রথম 

বন্ধু, আমার বিপদকালের বন্ধু মনোহর! আমি বনে বনে, 

পাগল হয়ে কেঁদে বেড়াতেম, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে 

কত যত্ব কব্তে, কৃত বুঝাতে, মনোহর সে সব বথা ম্মরণ 

কর, তোমার হাত হ'তে তরবারি আপনি পড়ে যাবে। 

মনোহর ! বন্ধুত্বের এরূপ অসৎ নিদর্শন আমার প্রাণের কাছে 

দেখাইও না। মনোহর! তুমি ত জান, আমি প্রেমে পাগল, 
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প্রেম পাবার জন্যে রাজ ত্যাগ বরেছি। মনোহর! আমার 

ওপর অবিশ্বাস রেখে না, আমি রাজ্য আব নেবো না, 

আমি রাজত্বের চেয়ে এতে বেণী সুখ পাই। মনোহর! তা' 
ছেড়ে আমি যাব কেন? মনোহর! তবু না বিশ্বাস হয়, 

এস তুমি লেখাপড়া! করে নাও, তুমি যা" চাঁও, তাই করি। 

এস, তুমি যাঁ বল, তাই কৰি। মনোহব ! তাতেও না বিশ্বাস 
হয, আমাদের নির্ভন-কাননে ছেড়ে দিয়ে এস, যেখানে 

মান্ুযেব ছা খেলা করে না, যেখানে মানুষের নিষুরতা 
পছ্ছার্য না, সেখানে রেখে এস, আমরা স্থখে থাকনো, 

আর' আন্বো না। মানুষকে বুঝ তে পেরেছি, মানুষের সঙ্গে 

আর বেড়াব না। মনোহর । তোমায় দেখে আমার প্রাণে 

বড় ভন হচ্ছে, তোমার চোখ আমাধ বলে দিচ্ছে,যে, “তোর 

প্রাণের হেথায় বলি হবে।” মনোহর! আবার বলি শোন, 

তোমার কিছুতে না বিশ্বাস হয়, আমাদের চিরকালের জঙ্য 

কারাগাবে রাখ। মনোহর! আঁর কিছু বলবো না, একট! 

শেষ কথা বলি শোন, আমার একবার বন্ধন মোচন করে 

দিতে বল। মনোহর! তোমার গল! জড়িয়ে একবার প্রীণ- 

ভরে কীদি, তোমার বুক বয়ে আমর অগ্র ঝরে যাঁবে, তাঁর 

সঙ্গে তোমার কঠিনতাঁও ধুয়ে যাবে। মনোহর! তখন তোমার 
আর আমার প্রাণবধের ইচ্ছা থাক্বে ন1। 

( মনোহবের হস্ত হইতে অসি পতন ) 

৫ম। রাজা হয় কঠিন কর, বাজার অত কোমল 

প্রাণ হ'লে রাজ্য থাকবে না। তা” হলে রাজ্য ছেড়ে পিষে 
বনে চলে যা9। 
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মন। (মুক্তার মাল! সৈনিককে প্রদান) সৈনিক! হৃদয়ে 

তুমি আজ অপূর্ধ সাহস দিলে, এই তরৰারি নিলাম, দেখি 
পাকরুল। মনোহর! তোমার প্রাণে মঘত। নাই, তোমার 

কঠিন হস্ত যেকাঁলে শাণিত তরবারি নিয়েছে, তখনই বুঝেছি। 

কিন্ত মনোহর ! তোমার চরণে আমি পতি-ভিক্ষা নিচ্ছি 

মনোহর! তোমা ভ'তেই অমি পতি পেয়েছি, আজ তুমি 

আমার প্রতি নির্দয় হয়ো ন1। 

মন। তোর আমি প্রাণবধ করবো না। 

পারুল। তবে তুই কখন আমার স্বামীকে, আমার 
সম্মুখে বধ করতে পারবিনি। নরাধম! তোর নরকও তোকে 

দেখে শিহরে উঠ্বে। দেখি, সতীর নিকট হ'তে পতিকে কে 
কেড়ে নিতে পাবে? 

মন। পাপীয়সী! তোর এত বড় আম্পর্দ। ৷ 
(তরবাবি রা আঘাত করণ) 

মুকুল। মনোহর! কি কবলে, কি করলে, আর জীবনে 
গ্রযোজন নাই। নাও, নাও ভাই ! আমারও প্রাণ নাও। 

পারুল । মাথা চঙ্কোম, আবার দেখা হবে। 

মুকুল। পারুল! পারুল! দাড়াও, আমিও যাই, আমাদের 

প্রাণের বন্ধন কেহ ছেদন করতে পার্বে না, নাও ভাই 
মনোহর! আমায়ও বধ কর, আমাদের ভয় কি, আমাদের 

আবার দেখা হবে। 

মন। ঘাঁতুকগণ আর কেন? শীঘ্র শীত সেরে ফেল। 

(মুকুলকে তরবারি দ্বার। আঘাত) 

যুকুল। সখা; বিদায় দাও, ঘাই। 
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মন। আর নয়, আর নয়! আমার প্রাণ গেল, আমি 

পাগল। 

| [ বেপে প্রশ্বান। 

সৈনিকগণ। ওরে চল চল রাঁজাকে বুঝাই গে। 

(ম্লান প্রবেশ।) 

মানা । একি! সখি কোথায়? একি ! এ দশ। কে করুলে? 

এ যে শশ্মান দেখছি! ওহে! ভালব।স।র প্রেমের এই পরিণাম, 
ব। ভে্তবছিলাম, তা'ই হোঁলো।। 

(ক্রন্দনন্বরে গীত । ) 

অকালে শুকাল ভালবাসার আশা; 

ভালবাসি বাসি মনে কি মিটিল ন। পিযান|। 

ভালবাসাব “মলিন মুকুল” খুঁটে উঠে ছোলে। ন।ফুল; 

প্রাণে রয়ে গেল সুধু অকুট সে ভালবাসা । 

মখি গেল আর কেন? ভালবাসা ছাড় মাল! কোথায় 

থাকৃবে। 

গীত। 

ভালবাসা গেল, মালা এখন খাকুবে কেথাঁয় আর ; 

ভাঁলবস। থ।কুতে। যখন, মাল! তখন ছিল তার। 

ভালবাসা চলে খেল, মাল।র মন মলিন হোলে; 

এখন মলা মলিন মুখে দাড়াবে কাত্ধ কাছে আর। 

সথি! আঁমিও যাই | আমার মরণের জন্ত আর তরবারির 

আবশ্তুক নাই। আমি তোমার পাশে, যেমন শোবো, অমনি 

মর্বো। মাল আপনি শুকিয়ে যাঁবে। 
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গীত। 

অ।জি দখি ত্যজি প্রাণ পবাইষে অঙ্রহ।ব, 

জীবন যুবাঁষে এল, ভাঁলবাসাব সাধ ঘিটিল। 

চলিন্কু জনম তবে, পুন যেন হই তোমার 

ফুবাল আশ।বি আশা! আজি গে। মালাব। 

ঘবনিকা পতন ! 
সম্পূর্ণ । 








